






ম্যাকবেথ। 
০ 

চুবি সেক্ষপীয়র প্রণীত ম্যাক্বেথ নাটকের বঙ্গানুব।দ | 

যুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক 
অনুবাদিত। 

(মিনার্ড ও ক্লাসিক থিরেটারে অভিনীত) 

 শঅবিনাশচন্ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত। 
পি ৯৯ পরী পাপী এ উউপাপপপি 

কলিকাতা, 
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট. ইডিন্ প্রেমে 

' ইউ, নি, বছ এগ কোম্পানি দায় দুষিত । 

ন্ ১খয়াল।, 





ভীবুক সুধীর জনে, আমি এই রঙ্গালনে, 

কাব্যের বিকাশমাত্র করে আকিঞ্চন। 

কক্ষের ভঙ্গি যার, ক্ষুদ্র গ্রাণে অদ্রিকার, 

হেরে গাত্র কামিনীর -কটাক্ষ-ঈশ্ষণ 

চিত-ভার! চিত্রকর, ধান-মুগ্ধ কবিবর, 

রঙ্গালয় তাহার জীবনে গ্রযোছন। 

ভ্রমিছে কমননা-পথে, পৃরাইতে মনোরণে, 

উচ্চমাশে জনমের স্থথ বিদর্ঘন ॥ 

কেবল কলঞ্ক ভার, জীবনের সার তার, 

অনীক সম্পদ আশ! বাঁদা কল্পনায় । 

হ'লে প্রাণ অবনান, (কহ করে গুণগান, 

মহাকবি মেক্ষপীয়র আদর্শ হেগায় ॥ 

মগন অনন্য ঘুম, শান্তির শশান-দুণে, 

শিন্দ। বা আদরে তাঁর কেজানে কি হয়। 

চিত্রিয়ে স্বভাব-ছবি, বুঝ বা ভাবিত কবি, 

চিত্রের আদর তার হবে ধরামন ॥ 

ভীবনে বিফল আশ, এবে পূর্ণ অভিলায, 

নাহি।শ্বাস, সে প্রশ্নাস নাহি এবে তার। 

অভিনেতামাত্র আমি, কবিবর অগ্ুগামী, 

আলোঁচন! বিফল কি হেতু করি তার ॥ 

রি জানি কি প্রাণে গায়, কে জনে কি হেতু হায়, 

নাট্যাগারে কব্বরে করিব মন্ান। 
হায়ি যদি ু ধীতরধ কর শিক্ষাদান॥. 



নাট্যোল্লিথিত ব্যক্তিগণ । 
পুরুষগ্ণ | 

উনক্যান (0011081))  স্কটুল্াপ্ের রাজা । 
সাকন (34:100111) 

রঃ এ পুল । 
ডনালবেন (1)।১811011711) ৃ 

গযাববেপ (211701)01])) হিরন 

বাঙে! (:1101711) | ০ 

মক (প্র 1৩071) 

ল্নেক্স (10018) 
রস্ (7১১:) 

লেটাযেপ  (31571615)) | ইসি 
খ্যাঙ্গাম্ 7. (787) 
কেটুনেস্,..... " 0৮101011655) | 

ফ্রিয়েছ্ম (ঢ1570) বা:ক্চা পুন । 
বুদ্ধ মিউয়াও 0111 3125710) ইতণগুরাতের মেনগোও 

যুবা দিউপা্ড (81)1010 8:01) এ পূ্ন। 

সিটন (২৮০৪) ম্যাকৃতবথের অনুচর | 

বক্তান্ত সৈনিক, দ'রপল, ডাকিনীত্রতন ও অন্ঠান্ ডাঁকিনীগণ, 

দু, লগণ, লেডীগণ, ডাক্তার, পরিভারকাগণ, হহাকারী' 

সেনাগণ, মাক্ডংফর পুল, বাক্কোর প্রেভাসা, 

ছারাধুঠি সমূহ, খানসামাগণ। 

সত্রীগণ। 
ফেডী স্াকৃবেথখ (15945 811৫96)) ম্যাকবেথের স্ত্রী। 

লেতী মাক (17 8189৫91) ম্যাক্ডফের স্বী। 





ম্যাকবেথ। 

১মডা। কোন্ খানে, বোন্ কোন্ খানে, বোন্ কোন্ খানে ? 

ঠিক ঠাক ব'লে দেলো, যেতে হবে কোন খানে ? 
২য়ডা। ঢুষণে! রীড়ীর মাঠে যাঁব। 

ওয় ডা। ম্যাকৃবেেরে দেখা দেব, ঘাপ্টি মেরে এক কোণে। 

১মডা। যাই যাই যাউ লো দিদি, ডাকৃছে মেণী ন্যালনেলে ; 

২য় ডা। পাঁদার থেকে ডাকছে বোড়া, 

কোলা! এঁ ফ্যারক1 ভিব্ট] মেলে । 

ওয় ডা। আয়, যাই লে, আযম, যাই চলে, আয় যাই চলে। 

সকলে । ভাল মোদের কালো, মন্দ মারের ভাল। 

আদাড় পাড় আনাচ কানাচ ঘুরে বেড়াই টল। 

হ/ 

( অপর ডাকিনীগণের প্রবেশ ) 

সকলে ।-- (গাত) 

চল্ বাই চল্ বাই, 
চল্ চল্ চল্ চল্ যাই লো যাই, 
ও লৌ। ওই, ওই লে1 ওই, 

ওই ওই ওই ওই, ই 9ই ওই ওই, 

শিদিলি দেয় (ঝ1ঝ'র ঝাই। 

হাতে হাতে ধরাধরি, 

হেল। দোলা, চাতর মেল! 

বাদার জলে দলে দলে থেল! ;-- 

কিলি কিলি খিলি থিলি হেসে ভেসে, 

কুয়াশার চল্ সেথায় 
হিলি হিলি হিলি ছিলি সীই সাই সীই। . 

| -- [ সফলের পরস্থাৰ 



দ্বিতীয় দৃশ্য। 
ফরেসের নিকটস্থ শিবির । 

( নেপথো রণডস্কা--ডন্কান, ম্যাকম, ডনাল্বেল, 

লেনক্স ও অনুচরবর্থ--জনৈক শোপিতা্ত 

সৈনিকের নহিত সাক্ষাৎ ।) 

ডনকা!। সর্ধবাঙ্গে কধির ধারা আসে কোন্ জন? 

জ্ঞান হয় ভেরিয়! উহায়, 

উপস্থিত ধিঞ্রোহ বারতা পারে করিতে বর্ণন। 

মাকন। এই বারবর, শক্রকরে করিতে উদ্ধার মোরে, 

যথানাধা করিল সমর। 

( সৈনিকের প্রতি ) 

এন এস শ্বপক্ষ ধীমান, 

নরূপাল সমীপে করহ নিবেদন-_ 

সদর অবদ্থ। (কিবা, 

যবে ভুমি রণভূমি আইলে ত্যজিয়ে। 

সৈনিক। জয় পরাজয়, বহৃক্ষণ ন1 হলে! নির্ণয়,--_ 

যেন সন্তরিত দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রমে 

ধরে পরম্পরে, 

যাহে হয় বিফল কৌশল দৌছে। 

দয়াহীন ম্যাকৃডোনাল বিদ্বোহী-প্রধান-- 

বিদ্রোহী নামের বটে যোগা ছুরাচার ! 

পশ্চিম দ্বীপের যত পাপাশরগণে, 

পদাতিক ভন্নধারী, 



ডন্ক্া। 

সৈণিক। 

ম্যাকবেধ। 

আর আর বর্াবৃত যতেক দুর্জন, 
মক্ষিকার সম, লিপ্ত হ'ল সে আধারে। 

নৌভাগা সায় তাঁর হল ক্ষণকাল, 

বারনারী সম হাসিল প্রসন্ন মুখে, 

কিন্ত বিফল সকলি! 

মহামতি মাকবেথ অগীম সাহস-- 

বীর নামে ধোগা সে দীমান, 

উপেক্ষিয়। বিপক্ষের সৌভাগ্যের হাসি, 

করে ধরি সুশাণিত অসি-- 

উষ্ণ শোণিতের ধূম খেলিছে ফলকে, 

রণদেব-বরপুত্র সম শ্রেণী ভেদি পশিল সমরে, 

ভেটিল সে ক্রীতদাসে ; 

ন| করিল ৰাঁকাবায় মিষ্ট সন্তাষণ-_ 

স্কন্ধ হ'তে নাভিদেশ দ্বিখগ্ড করিয়ে, 

দুর্গের 'প্রাচীরে যুগড করিল স্থাপন। 

ধন্য ধন্য বীরবর । ধন্ট তুমি ভ্রাতঃ 

কিস্ত হায় নরনাথ ! 

ভেঙ্গিয়া তুযার মাল! দিনকর খরকর যবে, 

সে সময়ে বহে ঝঞ্জাবাত জলপোত-নাশকারী ; 

সেইরূপ সমরে ভূপাল, 

আনন্দে হইল মহ! নিরানন্দোদয় । 

দৃঢ় অস্ত্রে নায়পক্ষ গ্বপক্ষ তোমার, 

মখিল সমরে যবে দুরস্ত নিকরে, 

পৃষ্ঠ দিল ক্রুতগামী বিপক্ষ বিগ্রহ; 



ডন্কা। 

ইসনিক। 

ছনকা1। 

মাকম। 

লেনক্ক। 

ম্যাকবেখ। € 
সস পপ সস 

স্থযোগ সন্ধানে ছিল নরওয়ে-প্রধান, 

নুনজ্জিত নব সৈস্তে কৈল আক্রমণ। 

নাহি চমকিল তাহে সেনাপতিদ্বয়, 

বাস্ছে। আর ম্যাকবেথ !? 

হা, গরুড় চমকে যগ! চটকে হেরিয়া। 

শশক দর্শনে যথা শিহরে কেশরী। 

শুন নাঁস1 করি আমি স্বরূপ বর্ণন,- 

দ্বিগুণ বার'দপূর্ণ কামান থেমন, 

অধাক্ষ চ/ভন, পুনঃ পুনঃ আঘাতিল অরিগলে, 

উ্। রক্তে করিবারে শ্নান-- 

কেস্বা অস্থির ময়দান করিতে নিম্মাণ, 

বামন! দোহার; 

(ক জানি কি অভিপ্রায়ে বুঝে €ঠ বীর। 

বাকা নাভি নরে, 

ক্লান্ত তনু, ক্ষতমুখ করিতেছে পু শ্রষা প্রাথন। | 

তব বার অঙ্গ অন্তর-লেখাসম 

বাকা ভব গোরব-বাগ্ক | 

( অণু১এগণের গ্রতি। 

লয়ে বাও ছিঘক নিকটে। 

[ সৈনিককে লইয়! অনুচরগণের প্রশ্থান। 

এ কে আসে? 

রূস প্রদেশ-প্রধান । 

ছেরি নয়নের ভাব, হয় অচুভব, 

অত ঘটনা! কিছু করিবে বর্ণন। 



৬ ম্যাকবেধ। 

( রসের প্রবেশ ) 

রস। ঈশ্বর করুন নর-বরের কল্যাপ। 

ডন্কা!। কোথ! হ'তে আগমন অমাতা-প্রধান? 

রস্্। রণস্থল ভ'তে নরোত্ম! 

বিপক্ষ পন্ভাকা যণ। করিছে ব্যজন-- 

শ্রমযুক্ত কলেবস্ব, স্বপক্ষ সেনার। 

বহু সৈগ্ে নুসঙ্গিদিত নরওয়ে -প্রধান, 

ভ্ররাচার কুলাঙ্গার কদরের পতি, 

রাজপক্ষ হাজি! হৃর্মতি, 

সম্মিলিত বিদ্রোহী সংহতি, 

আরস্তিল ঘোর রণ অরি; 

সমর-দেবীর প্রিয় সামস্ত-গ্রধান, 

সৈ্তাধাক্ষ তব, 

দু বন্ধে সাজি মহাশুর 

ভেটিল সে বিপক্ষ প্রধানে; 

প্রতিছন্দী-আয়ধ চাঁলনে, 

অঙ্গমুখে অস্ত্রমুখ করিল বারণ-_. 

আস্ত্রে করি অঙ্লাঘাত, 

চর্ঘনের ছঃসাহসদযি ; 

রণ অবসান-_হইয়াছে জয়লাভ! 

ডন্কা!। অতি সুখের সংবাদ ! 

রস্। বিপক্ষ-প্রধান করে সন্ধির প্রার্থনা, 

সন্ধির কথায় কেবা করে কণ্পাত। 

চাছে হট হত সৈল্কে করিতে নৎকার : 



ম্যাকবেথ। ৭ 

ছনকা। রত 

কি 

বস্ । 

ডন্কা1। 

১মডা। 

২য় ড| 

ওর ভা। 

১ম ড1। 

তব পক্ষ হ'তে আজ্ঞা হয়েছে প্রচার-_ 

দেবের মন্দিরে দান ছিলে ছরাচার, 

তৰে পূর্ণ মনঙ্কাম হইবে ভাহার। 
অতঃপর কায়-ঈশ্বর, 

আর না করিবে প্রতারণা, 

আর না করিবে মম অন্তরে আধাত। 

মাও, তার মৃত্যু-আলজ্ঞা করহ প্রচার । 

তার পদ সৈল্তাধ্যক্ষে করহ অর্গণ। 

হেবিয়া আসিব প্রহু, 'মান্ঞ। সমাধান। 

ক্ধদোষে যেই পদ হারা'ল দুর্রন, 

নিজ গুণে সেনাপতি করিল অর্জন। 

| সকলের প্রস্থান। 

তৃতীয় দৃশ্য। 
ফরেসের নিকটন্থ উষর। 

বজনাদ। 

( ডাকিনীত্তয়ের প্রবেশ ) 

বোন, কোথায় হিলি বসে? 

কচি কচি শোরের ছান! চিবুচ্ছিলেম ক'সে! 

তুই কোখার ছিলি বোন্? 
শোন্, বলি তবে শোন্,__ 

'এলো চুলে মালার মেয়ে, বসে উদোম গায়, 
ভোর কোচড়ে ছেঁচ। বাঘাঁয, চাকুম টাকুম খায় 



২ম ড1। 

১ম ড1। 

ওয় ড1। 

১ম ডা । 

হয় ডা। 

১মডা। 

শয় ডা 1 

ম্যাকবেথ। 

চাইতে গেলুম একটা মুঠো, পাড়াকুছুলী মাগী,_ 

নাট! নেড়ে দিলে তেড়ে, বল্লে “দূর হ ঘাগী” 

তার ভাতার গ্যাছে বিদেশ তৃ'য়ে, নৌক। টেনে মরে, 

সেই খানে তার কাছে যাৰ, চালুনীটা ধরে? 
হ,য়ে ইদুর বেড়ে, নৌক। দেবে! ফেড়ে, 

আমি দেখ্ব ভারে, দেখ্ব তারে, দেখ্ব ! 

বাত।স ফুর্ ফুরে, পৃবে বেড়ার ঘুরে, এনে দেব ভোরে 

ওলো, তুই জাপন গুণে রাখুলি আমায় কিনে! 

ঝটকী বাটার দেখা পেগে আনব জটে ধ'বে। 

এ দিক্ ও দিক ঘুরে বেড়ায়, সার যত সব বায়, 

এখান ওখান হেপাম্ন সেগান, যেথায় তারা যায়, 

সকল আমার হাতে, এড়াবে কি তাতে? 

ক'র্ব তারে খড়ের আঁটি, স্বত্ব শুষে গেয়ে, 

বুগবে না চোখ দিনে রেতে, থাকৃবে ব্যাটা চেয়ে। 

ভেকে। ভাক! থাকবে একা, জবু থবু হায়ে। 

জল্বে ছিগুগ নয় নবগুণ, সাত সতর রাত, 
ডুব্বে ন! তার নৌকা খানা, ঝড়ে ক'রুবে! কাত । 
দাণাখ্ দ্যাথ্কি এনেছি ! 

কৈ দেখি, কৈ দেখি! 

চাড়াল নেয়ের ভূতো। পুতে, নৌক টেনে যেতে, 

বটকী উঠে ম'লে! বাটা, ভুবুলে! আঁধার রেতে ; 

€ৎ পেতে গে ভিড়ে, নিছ্ছি বুড়ো আঙ্গুলট। ছিড়ে। 

( নেপথো তেরি ধ্বনি ) 

গুম্ গুম্ ওই জর়ঢাক বলে, ম্বাকৃবেথ এলে চ'লে। 





মাক্। 

১ম ডা। 

২ম ডা। 

তয় ডা। 

ব্যাঙ্কো। 

কিন্ত হেরি শ্মশ্র মুখে 

যাহে, নারী নাম দিতে নারি। 

কে তোরা, প্রকাণ ত্বরাঃ 

যদি থাকে স্তাষা ? 

জয় লয় জয়, মাকৃবেখের জয়! 

গ্লামিদের পতি বারে সর্বলোকে কয় । 

কদরের পতি আজ, জয় জয় জয়। 

জয় জয় ম্াকবেখের জয় জয় জয়! 

জয় ছয় জনন, ম্যাকৃবেথের জয় ! 

রাঞরাজেশ্বর মেই হইবে নিশ্চয় । 

শুনি ভাবি ১ভ বিবরণ, 

কহ. কি কারণ শহরিলে মহাশয় ? 

অগুভ শঙ্কায় ঘেন! 

( ডাকিনীগণের প্রতি ) 

গুধাই নতোর নামে, 

তোর! ক রে কমন! শ্জিত-- 

কিন্বা দেখি যেই মত 

সেই মত বিকট আকারধারী ? 

সম্ভাষিলে মদাশয় বন্ধুরে আমার, জয় রবে, 

রাজা অধিকার তার হবে ভবিষাতে ; 

বাকোর ছটায় তে। সবার, 

অভিভূত হের তীক়্ে। 

নাহি সন্ভাবিলে মোরে,__ 

থাকে বদি দৃষ্টি তব সময়ের বীজে 



ম্যাকবেথ। ১১ 

কিব! হ'বে অস্কুরিত কি যাবে গুকায়ে, 

সম্ভাষ' আমায়; 

নহি অন্থগ্রহপ্রার্থী তো বার, 

নিগ্রছে না ডরি। 

সকলে। জয় জয়জয়। 

১ম ঢা। মাকৃবেথ হইতে ক্ষুদ্র কিন্তু উচ্চতর । 

হয় ডা। নহে সম স্থৃখী, স্থখী তা চতে বিস্তর । 

ওম ডা। নহে রাজ, পুত্র তব হ'বেরাজোশবর। 

জম জম জয়। 

মাকৃবেথ বাস্কো উভয়ের জয় 

১ম ডা। জয় জম মাকৃবেথ বাঙ্কোর জয়! 

নযাকৃধেথ। রহ রহ রে অক্ফ,টবাদি। 

বিস্তারে কছরে মোরে, 

জানি আমি হইয়াছি গ্লামিস ঈশ্বর ) 

কিন্ধ কদরের পতি বলি সস্তাধ কেমনে? 

জীবিত, সৌভাগাশালী সেই মহাজন । 
আর রাজা, রাঙ্গালাত হইবে আমার? 
প্রতায়ের ীমার অতীত কথা! 

কদরের পতি হ'ব সেইরূপ অসম্ভব! 

বল বল, কোথায় পাইলে হেন অস্ভুত বারত! ? 

কিবা হেহু, তৃণশূন্ত দস্তর প্রান্তরে, 

নিবারিছ গতি ঠৌোহাকার, কছি ভবিষাৎ বানী? 

সহা কহ, ্রিজাসি তোদের | 

[ ভাফিধীগণের অন্ত ন। 



১২, 

ব্যাঙ্কো। 

মাক্। 

ব)াঙ্কেো। 

ম্যাকৃ। 

ব্যাস্কো ৷ 

মাক্। 

বাাকো। 

র্স্। 

ম্যাকৃবেথ। 

ওঠে বুদ্বুদ্ সলিলে, 
ধরায় নেহারি সেই মত, 

মুত্তিকার বুদ্বুদ এ সব) 

অকল্মাৎ কোথায় মিশা”ল ? 

মিশা*ল অনিলে, 

স্থলকায়! শ্বাসবাযু সম মিশাইল বায়ুসনে; 
হত ভাল রহিত যদ্যপি। 

সতা কিব। ছায়া, যাহ। প্রত্যক্ষ হেরিনু ? 

কি্খা কোন ওষধ প্রভাবে 

জ্ঞানবুদ্ধি হরেছে দোহার ? 

রাজ্যেখর হ'বে তব বংশধরগণে ! 

তুমি হবে বানা! 

কদরের অধিপতি আর, 

হইল ন! এইরূপ বাণী? 

অবিকল ওই কথা । কে আসিছে হেখ।? 

(রস্ ওয়াজ [সের প্রবেশ ) ্ 

সুখী নরনাথ তর বিজয় সংবাদে, 

বিদ্রোহ-বিবাদে শুনি বীরত্ব আখান, 

যেইরূপ চমতকার লাগিক়াছে তার ; 

ততোধিক প্রশংসা তোমার, উঠিছে হৃদয়ে, 

হ্বদি-ন্দে নীরব ভূপাল। 

যেন প্রতিক্ষণে তোমারে করেন গরশন-_ 

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের শ্রেণী মাঝে, জভীত হৃদয়, 

টারিদিকে রচিতেছ অন্ভুত মৃতার ছবি $. 



্লাাঙ্গাস | 

ঁঘিস | 

পাঙ্ো। 

মাকু। 

যাঙ্গাস। 

ম্যাকবেধ। ১৩ 

শিলাবৃষটি হয় যেই মত 

এলো! দূত যুদ্ধবার্ত| লয়ে, 

প্রতি জনে ঢালিল সংবাদ, 

অবসাদ-হীন তব বিক্রম বিশাল-- 

প্রকাশিলে যাহা বীর, রাজোর রক্ষণে। 

প্রেরিলেন নরনাথ আম ধৌোঁছে, 

লানাইতে ধন্তবাদ তার । 

পাইয়াছি অন্গমতি 

লঃয়ে যেতে সমন্ত্রমে ভূপতি মদনে, 

আসি নাই দিতে পুরস্কার । 

দাঁনিবেন উন্ত মান ভূপাল আপনি, 

নিদর্শন তাঁর, তাঁরই আজ্াঁমতে আজি, 
সম্থাষি তোমায় কদরের অধিপতি নামে; 

সেই উচ্চ পদ আজি তৰ। 

একি, প্রেতে কহে সতা কথ! ! 

জীবিত সে মহাজন, 

পর-পরিচ্ছদে কেন সাজাও আমায়? 

সততা বটে জীবিত ছূর্জন, 

কিন্ত গুরুতর রাঁজ,আস্া তায় গ্রতি। 

যে আজ্ঞায় জীবন সংশয় ভার। 

অযোগা জীবন, 

বিদ্বোহীর সনে যোগ দিল রণে, 

কিন্বা গুপ্তভাবে সাহাধ্য করিল 

দ্বদেশের অহিত সাধনে, নাহি জানি। 



১ 

মাকৃ। 

ম্যাকবেখ । 

নিজমুখে নিজ দোষ করিল স্বীকার ; 

রাজদ্রোহী, পদচাত লেই হেতু। 

( শ্বগত ) গ্লামিস ঈশ্বর__কদর-সীশ্বর, 
উচ্চতর সম্থান এখনও বাকী ! 

( গ্রকাহ্থে ) আপ্যাক্িত হইলাম আমি, 

এত ক্লেশ ঝরিয়াছ দিতে সমাচার ! 

(ব্যাঙ্কোর প্রতি) হয় কি হে আশ! তব মনে, 
তব বংশধরটাণে, হ'বে রাজোশ্বর জনে জনে? 

দেখ না, দেখ না, কদর-ঈশ্বর কহিল আমা, 
সতো পরিণত হ'ল ভবিষাত বাণী। 

বযাস্ছে।। সে কথায় করিলে গ্রত্যর, 

উত্তেজিত করিবে তোমায় ধরিতে মুকুট শিরে ! 

কিন্ত অতি আশ্চর্যা ঘটনা, 

গুনিয়াছি, তমাচ্ছন্ন নরকের অন্থচরগণে 

কহে সতা বাণী, ল'য়ে যেতে পাপ-পথে, 

ক্ষুদ্র দানে ভুলায় মানব মতি, 

করে প্রতারিত পরে গুর আশা ভঙ্গ করি। 

(রস্ ও র্যাঙ্গাসের প্রতি) ভাই শোন 

(শ্বগতঃ ) ছই ভবিষাৎ বাষী সত পরিণত,-__ 

রাজ-অভিনয়ে সুন্বর নুচনা গান যেন! 
(রস্ওর়াঙ্গাসের প্রতি ) 

আপারিত হইলাম মহোদয়গণ। 

(শ্বগত ) অমান্গুষী ভবিষাৎ বাধী নছে ত জণ্ডত ) 
কিন্ত নহে শুভ, | 



ম্যারুবেখ। রি 

বাক্ধো। 

মযাক্। 

মাক্। 

অগ্তত যগ্তপি, কেন তবে সফল বচগ্-- 

ভাবী শু নিদর্শন সম? 

আজি ত কদর-পতি আমি। 

কিন্তু যন্কপি মঙগলকয়, 

পাপচিস্তা কেন উঠে মনে? 

যে ভীষণ ছবি কণ্টীকিত করে অঙ্গ মম; 
বার বার অন্তর আমার আধঘাতিছে বক্ষঃস্থলে। 

অন্তরে কি হেত হেন অন্বভাব ক্রিয়া! ? 

করনা-চিত্রিত ঘোর আতঙ্কের ছবি, 

বর্তমান ভর হ'তে অতীব ভীমধ। 

হতার কম্পন! হয়েছে উদয় মাত্র এবে, 

কিন্তু তায় বিপৃঙ্খল মনোরাজা মম, 

চিন্ত, মতি, বুদ্ধি আচ্ছাদিত-- 
বর্তমান দৃষ্টিহীন আমি, 

দূর ভবিষাৎ দৃথ্ঠ হয় নত্যজান। 
হের, বন্ধু মম চিন্তায় যগন। 

( স্থগতঃ ) ভাগা যদি করে মোরে রাজা, 

তাগা দেবে মুকুট আমায় চে! বিনা। 
নৃতন সন্মান যেন নব পরিচ্ছদ।. 
বাবহার বিন! ভাল অঙ্গে নাহি বসে। 

( শ্থগতঃ ) যা হ'বার ছু হোক, 
চিন্তা কিবা! উায়॥ 
হোর! মিলি গড়িবে সমর, 

ছন্দিন ন! রয়, বয়ে যাছ। 



$ 

১৬ 

বাঙ্ধে।। 

মযাক। 

ম্যাকবেথ। 

মহাশয়, আছি অপেক্ষায়। 

কর ক্ষমা, অতি জড় মস্তিষ্ক আমার, 

ভূলিয়াছি, কোন কথা 

নাহি আর আসে স্বৃতিপথে। 

. সদাশযা মহোদয়গণ, 

বাস্কো। 

মাক। 

আমা হেতু করেছ যে ক্লেখ, 

রহিল অঙ্কিত মম অন্তরে অন্তরে 

পুস্তকে ঞ্ঙ্চর যথা, গ্রতিদিন করিব শ্বরখ। 

চল মাই, ডূপাল সদন । 

(বাক্কোর গ্রতি) 

দেখ বীর, বিচারিয়! মনে 

থটিল বে অঙ্কৃত ঘটন, 
পার বদি নির্ণয় করিতে কিছু। 
পরে সময় অস্তে। ক'ব কথ পরষ্পরে 

অকপটে জানা'ব অন্তর দৌছে। 

ডাল ভাল ভাল মহাশয় ! 

ম্ুপী হ'ৰ এ বিষয় আন্দোলনে । 

তদবধি এ কথা ন| কর উত্ধাগন। 

চল বন্ধুগণ। 

[ নকলের প্রস্থান ।' 



চতুর্থ দৃশ্য। 
ফরেসেয রাজবাটী। 

বিজয় বাদারব। 

( ডন্ক্যান্ ম্যাকষ। ডবাল্বেন, লেনক্স ও অনুচরবর্গের প্রবেশ ) 

ডন্ক্যা। কদরপতির জীবন দও হ'লে! কি? বাধের প্রতি 

সে কাধ্যের ভার ছিল, তার! কি ফিরেছে? 

ম্াক্ম। আধ্য, তার! প্রত্যাগমন করে নাই, কিন্ত আমার 
সহিত এক বাক্তির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, বিনি বধ্ড়ূমে তার প্রাণদও 
'দখেছেন। তার যুখে সংবাদ পেলেষ, নিজ দোষ সে নিজমুখে 

ত্বীকার পেয়েছে। মহারাজের নিকট মার্জন প্রীর্থন। ও বিষ্তর 

স্স্ভাপ করেছে; তার জীবন অপেক্ষা মৃদ্ঠা তার গৌরবকর। 
শন্লেম, লোকে যেমন তুচ্ছ বন্ত তাগ করে, সেইরূপ অনায়াসে 

অমূলা জীবন ত্যাগ ক'রূলে, যেন মৃত্যু তার অভাব ছিল! 

ডন্ক্যা। মানব-মুখে মানব-মনের গঠন দেখ্বার কোন 

কৌশলই নাই; এই ৰাক্কির উপর আমি বিস্তর বিশ্বাস স্থাপন 
করেছিলাম। 

€ ম্যাকবেখ, ব্যাক্কো। রস্ ও র়্যাঙগাসের প্রবেশ ) 

চে বীরবর, হে ভ্রাতঃ! অরুতজ্ঞতা-পাঁপভার আমার অন্ত. 

করণকে নিপীড়িত ক'রেছে ) গৌরব-রখে তুধি এরূপ দ্রুতগামী 
ঘে পুরুস্কার তোমার নিকটবর্তী হ'তে অসমর্থ হয। তুমি যেরূপ 
যোগা, তা অপেক্ষা বদি ন্যনহ'তে, তাহ'লে তোমার যোগ্য 

পুরস্কার দান ও কতজ্তা প্রকাশ ক'রতে পারতেম। কেবল মাত্র 

বক্তবা, কেহ তোমার যোগা পুরস্কার গ্রদান করতে পায়ে না। 
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ম্যাক। নরনাথ, রাজকার্য্ে রাজভক্ত প্রজার যা কর্তবা, সেই 

আমার পুরস্কার; আমর! কেবল কর্তব্য সাধনে সক্ষম। মহারাজ 

সমস্ত কার্যের অধিকারী, এতে আর পুরস্কার কি? রাজার সহিত, 

রাঙ্জোর সহিত, আমাদিগের সন্তান ও ভৃত্য সম্বন্ধ; আমাদিগের 

কার্ধা কর্তৃবাসাধন মাব্র। সেই শ্রেয়ঃ, যাহ! আমাদের প্রীতি ও 

ও সম্মানভাজন, মহারাজের কল্যাণকর । 

ডন্কা!। হে মহাজ্থন! তোমায় আমি যত্বে রোপণ ক'রেছি 

এবং দিন দিন সুন্দর ধুক্ষের স্কায় যা'তে বদ্ধিত হও সে নিমিত্ত 
আমি বিশেষ য় ক'্্ব। হে সদাশর ব্াঙ্কো! তুমি যোগ্যতায় 

কিছুমাত্র নান নও, যোগাত।| প্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি কর নাই। 
এস, তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে হৃদয়ে আবদ্ধ করে রাখি। 

ব্যাক্কো। যদি মহারাজের অস্তঃকরণে আমি বর্জিত হই, 
ফলাফল সমস্ত মহারাজের । 

ডন্কা।। আমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না, যেন আমার 

চক্ষের জলে সেই আনন লুক্কায়িত হ'তে চাচ্চে। পুত্র, অমাতা, 

বদুগণ! আজ আমর! আমাদের জোষ্ঠপুত্র মাকম্কে যৌবরাজো 
অভিধিক কল্পেম; সম্মান কেবল একা তার প্রতি অপিত হবে না, 

রাজসম্মীনে সকল মোগা বাক্তিই তারকার স্তায় উজ্জল বিভায় 

ভূধিত হবে। (ম্যাক্বেথের প্রতি ) তোমার নিকট অধিকতর খাণে 

আবদ্ধ হ'বার জন্ত তোমার গৃহে অতিণি হ'ব। 

ম্াকৃ। মহারাপ্পের কাধ অবহেলা ক'রে যে বিশ্রাম লাভ, 

তাহ! কঠিন শ্রম অপেক্ষা! ক্লেশকর। আমি স্বয়ং আমার গৃছে 

দক হ'ব, আনন্দ-সংবাদে আমার পরিবারের বর্ণকুহর গর্নিতৃপ্ত 

ক'র্ব, বিদায় প্রার্থন। করি। 
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ডন্ক্যা। তোমার যেরূপ অভিক্চি, ধীমান্। 

স্যাক। ( শ্বগগত ) যুবরাজ, নি 

মম উচ্চপথ মাঝে র'য়েছে এ বাঁধা, 

লম্ফে এই অবরোধ, করিতে হইবে অতিক্রম, 

'অথব! পতন হ'বে তাছে। 

হে তারকামালা, নিভাও: ছে, আলোক নিচয়, 

তমোময় গভীর বাসনা-কৃপ মম, 

আলোক ন1! করে ভেদ; 

চক্ষু নাছ নেহারে হস্তের ক্রিয়া, 

পলক পড়িয়ে ঢাকে যেন আখি; 

কিন্তু কার্ধ্য হোক মমাধান-_ 

আতঙ্কে শিহর়ে আঁখি যে কার্ধয ছেরিলে। 
[ প্রস্থান। 

উন্কা।। হে ধীমান বাঞ্রো, পেনাপতির বীর তোমার 

ন। অনুনপ! তার প্রশংসা! আমাদের ভৃপ্তিকর রাজভোগ, অনি 

নন্দকর ভোগ) চল, আমর! ও'র পশ্চাৎ গমন করি। আমা- 

রূ গভার্থনার জন্ত বাগ্র হ'য়ে চ'লে গেলেন? এ মহাত্বার মার 

লন নাই । 

| সফলের প্রস্থান। 



প্চম দৃশ্য। 
ইনভারনেসস্থ ম্যাকবেখের ছুর্গের বক্ষ। 

(পৰহত্ে লেডভী গ্য!কষেধের প্রবেশ) 

লে-ম্যাক। (গত্রপাঠ) 'এই জয়লাভের দিনই আমি 

তাহাদের দেখ! পাই এবং বিশ্বন্ত স্ত্রে অবগত হ'লেম, তাহারা 
গানবাতীত শক্তিসম্পর।. যখন আমার অধিক জানিবার হস্ত 
প্রবল তৃষা জন্মিল, তখন যেন ছাওয়ার শরীর হাওয়ায় মিশাইয়। 

গেল ॥ আমি বিশ্বয়ে মধ! ঞান সময় রাজার নিকট হইতে 

দুভ আনিয়া আমাকে 'কদর*পতি” বলিয়। ষস্তাষণ করিল। 

এ বিকটা তগিনীত্রয়, আমাকে পূর্বে ধর নামে স্থোধন করিয়া- 
ছিল এবং ভাবী রাজ! বলিয়া অভিবাদন করে। তুমি আমার 

উচ্ধপণের সঙ্গিনী, তোমায় এ সংবাদ না দিবা নিশ্শিন্ত হইতে 

পারিলাম মা । আমার আননে তোমার যে অংশ, তাহাতে 
যেন তৃমি না বঞ্চিত হও। আমার পদ-বৃদ্ধিতে তোনার পদবৃদ্ধি। 

তূমিও আপন গদ অবগত হও এবং ভবিষাৎ-বানীতে তুমি যে পদ 

অধিকারিনী, এই পত্রে তোমায় জানাইলাম। নিজ অন্তঃকরণে 
এ কথ! গোপন বাখিবে।*. ইতি-_ 

প্লামিল কদর-পতি হ'য়েছ এখন, 

হ'বে পরে শুনে যা ভবিযাৎ বাণী। 
কিন্ত ভরি আমি শ্বভাব তোমার, পরিপূর্ণ দয়াধারে_. 

পাছে খধুপথ ফর অবহেলা। 

উত্তপদ ইচ্ছ! তব, উচ্চ আশ নহ ত বিহীন । 
কিন্ত বিনা গাগে সাখিবারে চাঁহ প্রনণোজন। 
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যে পদ বাসন! তব হৃদয়ে গ্রবল, 

ধর্মুপথে অর্জন করিতে তাহা সাধ। 

গ্রতারণ! কর ঘ্বণা, কিন্তু পরস্থ লালসা ভব । 

যেই উচ্চাসন লাভ প্রয়া তোমার, 
চাহ যদি সে আসন, 

অবশ্ঠ চুষ্ধর কারা হইবে সাধিতে ) 

ভয় চিতে, যে কার্ধা করিতে-__ 

সেই কার্য হোক সমাধান ইচ্ছ! তব। 

এস ত্বরা, অন্তরের অনুরাগ মম ঢালি তব কর্ণপথে, 

সবল জিহ্বায় করি তাড়না তোমায়; 

দূর করি অন্তরের বাধা, 

প্রতিরোধ করে যাহ! মুকুট পরিতে, 

ষে মুকুট ভাগাসনে শক্ষি অমানুষী 

চাহে তোমা করিতে ভূষিত। 

(দূতের প্রবেশ) 

কি সংবাদ? 

ত।  অগ্ভ রাত্রে মহারাঙ্গ এ পুরে অতিথি হবেন। 

লে-মাক্। ক্ষিপ্ন তুমি, তাই কছ হেন বাণী। 

প্রভু তব নাহি কিরাজার সাথে? 

রাজসনীপে রহিলে, অবহ্বী আসিত হেখ! সংবাদ লয়ে, 

বাস্ত চিত্তে রাজ অতার্থন! হেতু। 

দুত। দেবি, অবধান করুন, সত্য কথা, প্রভূ আস্ছেন, 

আমার একজন সহযোগী তী! হতে ত্বরান্বিত হয়ে টুর 
আগধনে তার খ্বাসরুদ্ধ। কেবল এই সংবাদ মা দিতে পেরেছে।, 

টি 
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লে-ম্যাক্। সমাদর কর দূতে, নমানিঙ্নাছে উচ্চ সমাচার । 
. এ [ দূতের প্রস্থান । 

শ্বাসরদ্ধ দূত, কর্কশ বাঁর়স, হবে শ্বাসরুদ্ধ তার, 
জানাইতে রাজ-আগমন, 

এই পুরে যমের দুয়ারে ! 

আয় আয়, আয় রে নরক-বাসি পিশাচ নিচয়;! 
ডাকিছে জিঘাংসা.তোরে আর, ত্বর। করি, 

হর নারী-কোমলত। সুঁদি হ'তে মম, 

আপাদ মন্তক কর কঠিনতাময়, 

কর ঘন শোণিত-প্রবান, 

রুদ্ধ রাখ হৃদয়ের দ্বার, 

মানব-স্বভাব-জাত অনুতাপ যেন নাহি গশে, 

ন| টলায় উদ্দেত ভীষণ, দ্বন্ব নাহি উঠে যনে, 

যদবধি কার্ধা নাহি হয় সমাধান । 

এস হতা1-উত্তেজনাকার ! 

ভ্রম যারা অদৃশা শরীরে, 

মানব-শ্বভাবে পাপ-উত্তেজনা-হেত, 
এস এস নারীর হৃদয়ে, 

পয়; পরিবর্ধে বিষ দেহ গরয়োধরে ! 

আয়, আয়, ঘোররূপ! তাষসী জিযান!! 

ভীষণ নরক-ধূষে আবরিয়! কায; 

যেন তীক্ক ছুরী না! হেরে জাহাত, 
তমাচ্ছর আবরণ ভেবিছ! পর্থন 

“কি কর! কিকর।” দাহি বলে। 
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( ম্যাক্বেখের প্রধেশ ) 

গ্লামিসের পতি, কদরের পতি! 

উচ্চতর পদ যারে দিবে তবিষাতে, 

গাইল ডাকিনীগণ যাহা! । 
তব পত্রপাঠে ত্রমি আমি ভবিষাতে। 

ভাবীবার্তী অজ্ঞ,__ 

এই বর্তমান ত্যজি ভবিষাৎ উদয় এখন। 

ম্যাক । প্রিয়ে, রাজ আগমন হ'বে পুরে। 

লে-মাক্। কবে তার ফিরিতে বাসনা ? 

ম্যাব। কলা, এই মত বুঝিলাম অভিপ্রায়। 

লে-ম্যাকৃ। ও; ! দিনকর, সেই কলা কডু ন1 ছেরিবে। 

সরল হে মুখছৰি তব, 

যাছে নরে পুস্তকে যেসতি-_ 

পাঠ করে হৃদয়ের অ্ুত সংবাদ । 

ভুলাও সকলে, সময়-উচিত আবরণে) 
চক্ষু, হস্ত, জিহ্বায় ধর হে অভার্থনা। 

হও প্রশ্ক,টিত যেন নির্ঘল কুন্ুম, 

কিন্ত ফণী হ'য়ে বস” মাঝে তার, 

উদ্ভোগের প্রয়োজন অতার্থন। ছেতু ভার । 

নিশার ভীষণ কার্য সমণ কর মম করে, 

যেই কাধা ফলে, নিশি দিন-- 
করিব স্থাপন জধিপত্া' ঈর্ধেোপরি, 

_. হু দৌোছে প্রভু সবাকায়। 

মাক। এ লকল আলোচন! করিব গশ্চাৎ। 



২৪ ম্যাকৃষেথ। 

লে-ম্যাক্। রহ মাত্র প্রসন্ন বদনে, 

বিরূত বদন ভাব ভয়ের লক্ষণ; 

অন্য কার্য ভার নগ প্রতি । 

[ উভয়েক় প্রস্থান। 

যষ্ঠ দৃশ্য। 
ম্যাক্বেথের ছুর্গতোরণ। 

(ডনকা।নঃ না।কম, ডন।লবেন, ব্যাস্কে। লেনকস। ম্যাক্ডফ। 

রন্, যাঙ্গান। বাদাযসত্বকারক, মশালধারক 

ও অন্ন্ঃরবর্গের প্রবেশ ) 

ডন্কা।। এ অতি সুন্দর পুরী, 

বাযু মুছমন্দ গতি মধূর পরশে কায়। 

খ্াস্কো বসন্তের অতিথি এ বিহঙ্গ সুন্দর 

উচ্চ গৃহচুড়বাসী, করিছ্ছে প্রচার 

এই স্থানে বহে চির বমস্ত অনিল, 
গৃছচুড়ে স্থযোগ যথায় 

ঝুলায় তথায় সুন্দর আপন নীড়, 

রছে যথা! বছে তথ! বায়ু মন্দগতি। 

( জেভী হ্যাকবেখের প্রবেশ ) 

উন্কা!। দেখ, গৃহিনী আমাদের অতার্থনা হেড আগমন 
কৃছ্ছেন। সুন্দরি, প্রজাগণে রাজত্জি প্রদর্শন ক'রে কখন কখন 



ম্যাকবেথ। ২৫ 

আমাদিগকে বিরক্ত করে সতা; কিন্তু তাদের গ্রীতি দর্শনে আমি 

পরম প্রীত হই, গ্রীতিভরে আমর! অগ্ভ তোমার আবামে এসেছি ; 

দেখ, অনাদর ক'র না। আমার, তোমাদের প্রতি অপার স্নেহ, 

তাই বিরক্ত কর্তে এলেম। আমার গ্রীতির পরিবর্ে গ্রীতিদান্ 
ক'রে ঈশ্বরের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর। তোম্র! 

আমার নিতান্ত গ্রীতির ভাজন। 

লেডী-ম্যাক। মহারাজ, আম্র! রাজসেবায় থে সকল কার্ধ্য 

সক্ষম, যদি তার ছ্বিগুণের দ্বিগুণ সমর্থ হ'তেম, ত| হ'লেও মহা- 

রাজের কপার নিকট অতি ক্ষুদ্র হ'ত। রাজ-আগমনে এ পুরা 

যেব্ূপ সম্মানিত, তার আংশিক কৃতজ্ঞতা প্রদানে আমরা, অপট্। 

পূর্বন্কপা ও বর্তমান কপার কি আর পরিশোধ দেব? কেবল 

দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট মহারাজের মঙ্গল বাসনা ক'র্ব। 

ডন্কা!। কোথায়, স্বামী তোমার কোথায়? আমর! তার্ 

পশ্চাৎ পশ্চাৎই আসছি, ভেবেছিলেম তার অগ্রে এসে পৌছিব ) 

কিন্তু তিনি বেগগামী, রাজভক্তিতে অধিকতর দ্রুতগমনে তোমার 

নিকট উপনীত হয়েছেন। হে সুন্দরী, অস্ত আমর! তোমার অতিথি | 

লেডী-ম্যাক। মহারাজ! ভঁতোর যা! আছে, ত। সকলই 

মহারাজের ; কেবল আমর! তার রঙ্ষক। যা মহারাজের, তাই 

দিয়ে মহারাজের পৃজ! ক'রব, আর ত আমাদের কিছুই নাই। 
ডন্ক)। আমায় তোমার কোমল হস্ত প্রদান কর, তোমার 

স্বামীর নিকট লয়ে চল) আমি তাকে অতিশয় ভালবালি, 

আমাদের স্নেহ চিরস্থারী। 

[ সকলের প্রশ্থাম। 



সপ্তম দৃশ্য । 
ম্যাক্বেখের ছুর্গের কক্ষ । 

(বাদাযস্্রকারক ও মশলধারকগণ পরে খানা হস্তে খান্সামীগণের 
প্রবেশ ও প্রস্থান, পে ম্যাকৃবেথের প্রবেশ ) 

মাক্। এ কঠিন ব্রত যদি উদ্ধাপনে হ'ত উদ্যাপন, 
শ্রেরঃ তথে শীঘ্র সমাধান 
লন্ধকাম হত্যা যদি বাঁরিতে পারিত পরিণাম, 
অন্তরাঘাতে ফুরা,ত সকলি, 

ভূিতে ন! হ'ত ফলাফল ইহকালে। 
সংকীর্ণ এ ভব-কুলে দীড়ায়ে নিয়ে, 

করিতাম অবহেলা পরলোকে। 

কিন্ত এই গুরু পাপে দও ইহলোকে! 
অন্টে শিখে এ শোণিত খেলা, 

শিক্ষকে দেখায় সেই থেল! গ্রাণনাশী। 

বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম ! 

যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে। 

দ্বিগুণ বিশ্বাসভঙ্গ বধিলে ভূপালে, 

জাতিত্ গ্রথনে, তাছে প্রজা! আমি তার, 

উভয়ে প্রবল রোধ এ কার্যা সাধনে। 

ছিতীয়তঃ, মমাশ্রয়ে অতিথি সে জন, 

হাতকে বৌধিতে হার উচিত আমার, 

আপনি ধরিব ছুরী, এ হ'তে সম্ভবে পাগ কিবা? 
বিশেষ এ নরপতি মাৎমর্ধা বিহীন, 
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সদাশয় অতি, রাজ-কাধ্য অমল তাহার) 

গুণগ্রাম তার, বাজায়ে ধর্মের ভেরী নিদারুণ রোলে, 

কছিবে সকলে নিদারুণ হতাকাও, 

দয়া, পবন-বাহুনে, 

'প্রাণনাশ-উপন্তাস ক'বে ঘরে ঘরে১-- 

জন-মন দ্রবিবে শুনিয়া, 

নবশিশ্ত নিরাশ্রয় হেরি যথা! দেবদূতগণ, 

অশরীরি অশ্বপৃষ্টে করি আরোহণ, করিবে ভ্রমণ, 

উঠিবে তুমুল ঝড় তাহে। 

থর বালুক! সমান, নর চক্ষে বাজিবে সংবাদ, 

আঁথিজল বহিবে প্রবল, নিবিড় নীরদধার! সম, 

দেবক্রোধ তু হেতু। 
নাহি অন্ত উদ্বেজন1 মর, 

একমাত্র উচ্চাশায় মাতায় আমায়, 

লম্ক দিতে চায় প্রাণ, উচ্চাসন *পরে, 

উঠিতে না পারে, লক্ষাত্রষ্ট পড়ে অন্ত পারে। 

( লেডী-ম্যাকবেখের প্রবেশ ) 

কিকি,কি সংবাদ? 

লেডী-ম্যাকৃ। তার ভোজন পেষ হয়েছে, ভুমি কি নিমিও 

চলে এলে? 

ম্যাক । আমি কোথায়, দিজ্ঞাস! ক'রেছে না কি? 

লেভী-ম্যাক । জান ন! কি, গিজ্ঞাসা কণ্রবে!? 

মাক্। একার্ধো না হ'ৰ্ জগ্রসর। 
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অশেষ সম্মান দান ক'রেছে আমায়, 

রাজ্যময় প্রজাগণ গাহিছে স্থষশ, 

হেন সম্মান-ভূষণ, 

যুক্তি নহে ত্বরা করি করিতে বর্জন। 

লেভী-ম্যাক্। মদাপায়ী আশ! কি তোমাম় ক'রেছিল উত্তেজিত ? 

ঘোর মাদকের ভরে নিজ্রিত হইল আশা পরে; 

ঘুমঘে!র এক্ষণে টুটিল, মত্ততা৷ ছুটিল, 

রুঘ-প্রায় পাওুগণ্ড পরবে আশা তব, চায় চারিভিতে, 

ছেরে সচকিতে নিজ কার্য প্রতি, 

করেছিল পুর্বে যাহ! উন্মন্ত্তাঁবাশে। 

বুঝি প্রেম তব, মম প্রতি উন্মত্ত সে মত; 

এবে কি সভীত তুমি পূরা”তে বাসনা ? 

"নিজ পুরুষার্থ বলে, চাহ কি লভিতে 

জীবনের সাররত্ব মুকুট-তৃষণ ? 

কিন্ত সভীত অস্তরে কহ, 

সাহসে না আটে সাধিতে ভীষণ কার্যা। 

ম্স্টপ্রিয় বিড়াল যেমতি, ডরে নাহি নামে জলে । 

ম্যাক । হও স্থির, কর না! ভতসনা) 

সন্থযোর যোগী কার্ধা সাধনে না ডরি; 

যোগ্য কার্ধযতে ব্রতী, হেয় সেই জন। 
লেডী-ম্যাক। কোন্ পণ্ড তবে আমার নিকটে, 

করেছিল উত্থাপন এ কঠিন পণ ? 

মানব নামের বোগা আছিলে তখন, 

সাহস বাধিলে বৰে এই উচ্চব্রতে। 



নাক । 

ম্যাকবেধ। 

উচ্চতর পদ বদি করহ গ্রহণ, 

মনুষ্যত্ব পুরুযার্ধ অধিক তাহায়; 

সময় সুযোগ স্থান আছিল অভাব, 

করেছিলে পণ স্থুযোগ খুঁজিয়া ল'বে, 

সে স্থযোগ এবে উপস্থিত ) 

সুযোগ হেরিয়ে তুমি পুরুবার্থ হারা! 

স্তন্পারী শিশুরে দিয়েছি স্তন, 

সঙ্গেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে, 

হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে, 

দস্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে, 

আছাড়িয়া মস্তিষ্ক ধিদারি তার- 

প্রতিজ্ঞা বগ্পি করি ভোদার সমান। 

কাধা যদি হয় হে বিফল? 
(লডী-ম্যাক। বিফল! 

বাধ সাহসের তার বুকে উচ্চ স্বরে, 

কন হ'বনা বিকল; 

পথশ্রাস্ত্রে, ঘুমঘোরে হ'লে অচেতন, 

আছে যেই রক্ষক ছু'জন-_ 

নগ্চপানে উন্মন্ত করিব ছেন মতে, 

যেন শ্বৃতি, বুদ্ধি প্রহরী, 

হ'বে ধৃমাকার ধূমে আবরিত; 

হিভাহুত জ্ঞানের আধার, মন্তকঙ্্টীহার-- 

তথধূমপান্র প্রায় রবে; 

মদমতত শুকর যেমতি, 



২৩)০ 

ম্যাক্। 

ম্যাকবেথ। 

পড়ে রবে মৃত প্রায়। সেই কালে, 
কি কার্ধ্য অসাধ্য হবে আম। দৌহাকার, 
অরক্ষিত ডন্ক্যানের প্রতি? 
হত্যাদোষ মগ্পায়ী ঝুঙ্ষকের পরে 
অর্পিতে কি হবে ভারু। 
নির্ভাক, নির্ভীক তুমি কোমলতা হীন 
কঠিন জঠরে প্রসব কঠিন নরে, 
কাঠিগ্ঠ ব্যতীত, কি স্কার সম্তবে তোমা হ'তে ? 
প্রহরীর অস্ত্রে হত্যা হইলে দাপন, 
ধঞ্জাক্ত যছ্চপি করি ই ছুই জনে, 
ক'বে না কি সবে, ভ্ত্যাকাও ক'রেছে তাহারা ৮ 

লেডী-মাক। কার সাধ্য কে অন্তমত,-_ 

গাক্। 

খবে উচ্চ শোকরধ্বণি তুলিব গগনে 
হার মৃত্যু-বাত্তা শুনে » 

স্থর মম পণ এবে, দু অঙ্গ প্রতাঙ্গ আমার, 
গুণবঞ্ ধঞ্সম, সাধিতে ভীষণ কাজ । 
যাও, অতিক্রম করহ সময়, সৌজন্ের করি ভাপ; 
চাইরীর আবরণ, ধর হাশ্তানন, 
স্বরূপ অস্তর ভাব করিতে গোপন। 

[উজজের প্রস্থান। 



দিতীয় অহ 

থম ৃশ্য। 
ম্যাক্বেথের দুর্গ প্রাঙ্গণ । 

(ব্যান্বে। ও মশালহন্তে ছিয়েগের প্রবেশ ) 

ব্যাঙ্কো। বতস, কত রাত? 

ফ্রিয়ে। চন্দ্র অন্ত গিয়েছে, আমি খড়ি বাঙ্গা গুনি লি 

ব্যাঙ্কো। আ+ভ্ ছ্বিগ্রহরে চন্্র অন্ত। 

ফ্রিরে। আমার বোধ হয়, আরও অধিক রাত্রি। 

ব্যাঙ্কো। আমার তরবারি ধর, আকাশ যেন বায়কু? 

হ'য়ে তারামালার আলোক নির্বাণ করেছে। এটাও ধর, আমার 

চক্ষের পাতায় যেন পীসে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু আমার নিউ! 

যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না; যে মকল ছৃশ্চি্তা, স্বপ্ে উত্তেজিত হয়, 

কৃপামধী মহাশক্তি আমার অন্তর হ'তে দূর করুন। তরবারি 
দাও,__কেও ? 

( ভৃতানহ ম্যাক্বেথের প্রযেশ ) 

ম্যাক । বন্ধু। 

ব্যান্ক!। কি মশার, এখনও মিনা যান দি? মহারাজ 

শব্যায়,অতিশর আনন্দ করেছেন, আপনার ভূতাগণকে নানা 

প্রকার রাজগ্রসাদ দিয্নেছেন। এই হীয়াটি আপনার স্ত্রীয়। 
তিনি পুনঃ পুনঃ তার অভিথি মংকারের প্রশংসা! করেছেন। 

তিনি পর্রম সন্তোষে ম্। 



৩২ ম্যাকবেথ।' 

ম্যাক। রাজ-অভার্থনার নিমিত্ত প্রন্থত ছিলেম না, ইচ্ছা 

হ্বত্বে কত শত ত্রুটি হয়েছে? প্রন্তত থাকলে এরূপ অপ্রতিভ 

হ'তে হ'ত ন!। ্ 

ব্যাঙ্কো। অতি নুচারুর়প হয়েছে। দেখুন, কল্য রাত্রে 

আমি সেই বিকটাত্রয়কে শপে দেখেছিলেম ; তা'দের ভবিষ্যৎ- 

বাণী, আপনার সম্বন্ধে কতকটা সত্য হ'য়েছে। 

ম্যাক । আমি আর তাদের বিষয় চিন্তা করি না) কিন্ত 

সাবকাশ মত, যদাপি আপনি ছানি বিবেচন। ন। করেন, সে বিষয় 

আন্দোলন ক'ল্লে ক্ষতি কি1' 

ব্যাস্কো। আপনার সাবঞ্কাশেই আমার সাবকাশ। 

ম্যাক । যদ্তপি, আপনি আমার মতাবলগ্বী হন, তা হ'লে 

বোধ হয়, আমার দ্বার! আপনার সম্মান বৃদ্ধি হ'তে পারে। 

বাক্কো। আমার তায় ক্ষতি কি? রা্জ-ভক্তি সহকারে যি 

মান বৃদ্ধি হয়, আপনার উপদেশ মতে চল্ব?। 

মাক। এখনকার কথ! নর, বিরাম লাভ করুন। 

[ বাক্ে ও কিয়েলের প্রস্থান । 

ম্যাক। ( ভূতোর প্রতি) কত্রীকে বল গে, আমার পান- 

পাত্র প্রন্তত হ'লে, ঘণ্টা নিনাদ করেন। তুই শু গেযা। 
[ ভ₹ত্োর প্রস্থান।, 

একি, তরবারি নেহারি সুখে! 

মুষ্টি যম হস্ত অভিমুখে, 

আর অসি, হব্ধিয়ে ধারণ ! 

ধরিতে না পারি, তথাপি নেহারি,-. 

আরে আরে বিভীষিক। ছবি! 



ম্যাকবেখ । 

অনুভূত নহু কি পঞ্ষশে, নয়নে যেমতি। 

কিম্বা! তুমি অন্তরের ছুরী, 

উত্তপ্ত মস্তি মম, সৃতিয়াছে তোর ছায়! কাছ! 

এখনও নেহারি, কোষ মুক্ত করি যেই অসি 

অবিকল তার সম প্রত্যক্ষ আকার তোর, 

দেখাইয়া চলিতেছে পথ; 

তোমা সম অস্ত্র মম হবে প্রয়োজন।, 
প্রতারিত নয়ন কি মম? রি 
কিব প্রতারিত অপর ইঞ্জিয়গণে ? 
আঁখি করে সত্য নিরূপণ! 

এখনও নেহারি,_- 

হেরি শোণিতের চিহ্ন মুষিফলাকে তোমার, 

নাহি ছিল পুর্বে যাহা; 

ভ্রম দৃষ্টি, কিছু নছে আর, 
এ মম শোপিত-ব্রত, প্রতারিত করিছে নয়নে |. 

স্বভাব সুযুপ্ত এবে অর্ধ ধর| "পরে- মৃতবৎ ; 

বিকট শ্বপন কেহ দেখে থেকে থেকে, 

বিকট! ভাকিনীগণে মাতিয়ে শ্মশানে, 

দেয় বলি ইষ্টদেৰে তৃষ্টি হেতু যেন, * 

প্রেত সম, 
শুক্ষ কার হতা যায় নাশিতে নিশ্রিত দে - 

ব্যভিচারী বলাৎকারী বখ) ধীয়পদে, 

কতু ব৷ চষকে নিশির প্রহরী, 
সুকের বিকট রব গুনি। 



৩৪ ম্যাকবেথ। 

দৃ়কায় কঠিন মেখদিনী, পদশৰ নাহি গুন, 
যেন প্রতি শিলাখওড হব, 

ভাষে ন৷' প্রকাশে ফোথার গমন মম! 

যেন নাহি হরে, 

ভয়ঙ্কর সময় উচিত নিশির নীয়ৰ তাব ! 

ছেখ! করি তয় প্রদর্শন, জীবিত যে রয়েছে এখন, 

বাকাবায়ে করে মাক্রউৎসাহ শিধিল। 
( নেপদ্চে ঘণ্টাশব ) 

গমনে আমার, কার্য ছ'বে সমাধান, 

ঘণ্টার নিনাদে মোরে “করে আবাহন । 

ডন্ক্যান,_ 
গুন ন1 এ রব, মৃত্যু ঘণ্টা রব এ তোমার, 

দ্বর্গ তোরে ডাকে বিছা! নরক দুস্তর। 
[ প্রস্থান। 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 
পূব দৃশ্যপট । 

( লেচী ম্যাক্বেখের প্রযেণ ) 

লেডী'মাক্। বে বদির! উদ্ধত ফরেছে সবে 

করিয়াছে সাহম প্রদান দোয়ে 

জান-জ্যোতি নির্ধযাণ সবার যে প্রভাকে 

উদ্থীপিত ক'রেছে আমার । 



মাকবেখ। ৩৫ 

একি! না, পেচক ফুৎকার, 

ভয়ঙ্কর রজনীর ঘণ্টা-নিনাদক, 
কঠিন আরাবে দেয় বিদায় সবায়। 

এতক্ষণ নিয়োগ হয়েছে বুঝি কাজে, 

'উদদবাটিত দ্বার, মদমত্ত ভূতাগণে, 
নিজকার্ধ্য করে উপহাস-_ 

নাসিকার ধ্বনি করি 3 

পানপাত্রে করিয়াছি ওষধ প্রদান, 

যাহে প্রকৃতির সনে, মৃত্থা করে বাদ-- 

দীবিত কি মৃত বলি। 

নেপথ্যে ম্যাকবে। 'কেও?কি,আ্যা! 

লেডী-মাক। বুঝি সর্বনাশ হয়, কাপিছে হবদয়, 

যাক্বে 

জেগেছে সকলে, কার্যা নছে সমাধান । 

উদ্ভম বিফল, কাঁধ্য নাশ, 'মজাইল--মজাইল ! 

এ কি! 

কোধমুক্ধ করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি, 

ভ্রম নাহি হু'বে দেখে নিতে। 

আকারে ন! হ'ত বদি পিতার সমান, 

আমি সাধিতাম কাজ /-- 

(ম্যাকবেখের প্রবেশ). 

স্বামী মন! 0. 
করিয়াছি কার্ধ সমাধান, 

গুনে কি কিছু? 



৩৬ মাকৃবেথ। 

লেডী-ম্যাক। মাত্র পেচকের নাদ, আর বিল্লীর বন্কার। 

করেছিলে কোন কথা ? 

মাকবে। কখন? 

লেডী-ম্যাক। এখন 

ম্যাকবে। নামিতে নামিতে ? 

লেডী-ম্যাক। হা। 

মাকৃবে। গুন, দ্বিতীয় কঙ্গেতৈ কেবা ? 

লেডী-মাক। ডনালবেন। 

ম্যাকৃবে। হেস্ত দেখির) দৃশ্ঠ অতি হুঃখকর। 

লেডী-ম্যাক। পাগলের কথা, _-ছঃখকর | 

ম্যাকৰে। নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল, 

জনেক কহিল-_“হত্যা, 

জাগাইল পরম্পর়ে ; 

শুনিলাম দাণ্ড়ায়ে সে সব-_- 

প্রার্থনা! করিয়া! পুনঃ নিদ্রা! গেল সবে। 

লেভী-ম্যাকৃ। এক কক্ষে আছে ছুই জন। 

ম্যাকৃবে। জনেক কহিল, “রক্ষা কর ভগবান্ ! 

শাস্তি, শান্তি জনেক কহিল, 
কত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমার'। 

গুনিয়! সতয় উক্তি সে সবার, 

নারিলাষ "শাস্তি উচ্চারিতে, 
ধবে দৌহে ডাকিল কাতরে,-_ 

বক্ষা কর ভগবান্ 

লেতী-ম্যাফ। এন ন! এ ঘোর হর্তাবন!! 



ম্যাকবেথখ। . ৩৭ 

নাক্ৰে। কেন নারিলাম "শাস্তি উচ্চারিতে, 

ঈশ্বরের আশীর্বাদ মম, প্রয়োজন সমধিক; 
শাত্তি' উচ্চারিতে কগিরোধ হ'ল মম। 

লেডী-মাক্। এরূপে এ সব চিন্ত! নাহি দেহ স্থান, 

উন্মত্ততা হ'বে তাছে। 

ম্যাকবে। যেন করিহ্থ শ্রবণ, “ঘুমাওনা আর", 

হত্যাকারী নিদ্র। করে নাশ'। 

নিদ্রা অবিরোদী- 

চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে, 

শান্থি গ্রদাক, দিনগত শ্রম বিনাশক, 

ক্ষত মনে মহৌষধি, 
প্ররূতির দ্বিতীয় গ্রবাহ, 

জীবনের ক্ষয় নিদ্রা! করে সংপূরণ। 

লেডী-মাক। একি ভাব তব? 

মাকৃবে। কহিল আবার-__ 

“ঘুমা'ওনা আর নিজ্রাগত গৃহবাসিগণ্, 

গ্লামিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ, 

কদর না ঘুনাইবে আর, 
মাকৃবেখ না ঘুমাইবে আর 1” 

লেডী-ম্যাক। কে করিল একরপ চীৎকানন? 

একি, বীর ভুমি, নত কর ছদয়ের বল, 

হেন ক্ষিপ্ত চিন্তা করি আন্দোলন! 

বারি লয়ে ধৌত কর 

কুৎসিৎ এ হস্তের প্রমাণ। 



৩৮ , ম্যাকবেথ। 

কি হেতু ানিলে অস্ত্র তথা হতে? 

অস্ত্র তথায় রছিবে ) 

লয়ে যাও, 

করছ লঙ্করগণে রক্তাক্ত শরীর । 

ম্যাকৃবে। যাইতে নারিব, . 

ক'রেছি যে কাজ, ছু হয় চিন্তায় আমার; 
নাহি হেন সাধা, পুন্জঃ বিলোকন করি তাহা । 

লেডী-মাক। অপৃঢ়-প্রতিজ্ঞ»অন্ত্র দাও মোরে; 

মৃত বা নিদ্রিত চিত্রপটের সমান, 

ভয় পায় বালকের আখি 

চিত্রিত প্রেতের ছবি হেরি। 

এখন" যস্পি বহে শোণিত প্রবাহ, 

আরক্ত করিৰ তাছে উভয় লঙ্বরে; 

অপরাধ সে দোহার দেখে যেন সবে। 

[ প্রনান। 

( নেপথ্ো ঘারে আধাত ) 

ম্াকবে। কোথা হ'তে দুয়ারে আঘাত ? 

একি, প্রতি শবে কি হেতু এ আতঙ্ক আমার? 

একি বিভীধিক! করছয়_- 

চক্ষু মম করে উৎপাটন। 

বরুণের অধিকারে আছে যে সাগর 

ধৌত তাছে হ'বে কি এহন্তের শোণিত ? 

করার্পণে রঞ্জিত করিবে সিদু জল, 

নীবাঘু হইবে রক্তাকার। 
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( লেডী যাকবেখের পুনঃ প্রবেশ ) 

লেডী-ম্যাক্। হের, মম তোম! সম হুম্তের বরণ! 

কিন্তু পাওুবর্ঘ সভয় অন্তর তোমার যেমন, 

লজ্জা হয় দিতে স্থান হৃদাগারে। 

(নেপথ্য ছারে আঘাত ) 

গুনি আঘাত দক্ষিণ দ্বারে) 

কক্ষে চল, 

কিঞ্চিং সলিল, দোষ মুক্ত করিবে দোহার; 

দেখ, কত তুচ্ছ, সহজ কেমন; 

দঢ়ত| তোমারে করিয়াছে পরিত্যাগ । 

( নেপথো দ্বায়ে আঘাত) 

' গুন, পুনঃ পুনঃ ছুয়ারে আঘাত । 

চল, রাত্রিবাস বস্ত্র করি গে গ্রহণ । 

কি জানি যদাপি হয় প্রয়োজন, 

কেহ নাহি বোঝে আছি জাগ্রত উভয়ে। 

অযোগা চিন্তায় মগ্র হ'ওন। এমন। 

ম্যাকবে। হোক মম আত্ম-স্বৃতি লোপ, 

কার্ধা-স্থতি লোপ হোক তাছে। 

( নেপথ্যে দ্বারে আঘাত ) 

উঠ হে ডন্কান্! গুন, ডাকিছে তোমায়, 

হান, যদি জািবার থাকিত উপায়। 
[ উভয়ের প্রন্থান। 



তৃতীয় দৃশ্য । 
পূর্ব দৃশ্ঠটাপট। 
( গ্বারপালের প্রবেশ) 

ঘ্বার। (নেপথো দ্বারে আঘাত) সতাই তে! দোরে ঠকৃঠকাচ্ছে, 
যদি কোন মিঞাঁকে নরকের দোরে দরওয়ান হতে হয়, তবে দেদার 
চাবি ঘোয়ায়। (নেপথো দ্বারে আঘাত ) ঠক্ ঠক্ ঠকৃ-কেও ? 
বল বাবা, ছোট শয়তানের জৌহাই! এ যে চাঁধা ভায়া, ফমলের 
দর কমে গেল, গলায় দড়ি গ্বেবুল্লে। এস, সকাল সকাল চ”লে 
এস) রুমাল সঙ্গে এনে, এখানে ঘামতে হবে। (নেপথো ঘারে 
আঘাত ) ঠক্ ঠক্ ঠক্, বুড় শয়তানেয় নামে কেও ? ওঃ1 এ যে 
সেই বব্বুলে ? বাবা, ছু দিক্ গেয়েছ, খোদার নাম নিয়ে বদিয়াতি। 
ভেবেছিলে হ্বর্গে যাবে, ত| হ'ল না ॥ এস বব্বলে চাদ! (নেপথ্যে 
ঘারে আঘাত ) ঠকৃঠক্ ঠকৃ-কেও? এ যে দঙ্জি ভায়া! কি 
বাবা, জাঙ্গিয়ার ছাট চুরি ক'রেছিলে? খুব সাফাই হাত বাবা! 
এন এখানে ইন্তিরি তাতাবে এস! ( নেপগো দ্বারে আঘাত ) 
ঠ্ ঠক্ কচ্ছেই ! থামে না। কেও? এ বড় ঠাণ্ডা নরক যে বাবা, 
এখানে আর দরওয়ানী চলে না, ভেবেছিলেম--সকল রকম পেশার 
লোক কিছু কিছু ছেড়ে দেব; যার! বেশ ফুলের উপর দে চ'লে 
যাচ্ছেন, আখেরী নরকের আগুনে গা তাতাবেন। যাই যাই, 
তুলবেন না মশাই ! (দ্বারমুক্ত করণ) 

€ মাক্ডফ ও লেনক্সের প্রবেশ ) 
মাক্ড। কাল্ কিরাত্তির ঢের হয়েছিল শুতে? এখনও 

ঘুম ভাঙ্গে নি? 
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ঘার। ছ'বার মোরগ ডেকে গেল, তখনও আমোদ কচ্ছি। 

ম্যাক । এত ঘুম মদেরই দেখ্ছি। 

দ্বারপা। হা! মশায়, গলায় গলায় হয়েছিল; আমায় যেমন 
কাত্ ক'রে ফেলেছিল, আমিও তেম্নি জব ক'রে ছেড়েছি। 

আমার ত মজবুতী কম নয়, এক একবার ঠ্যাং ধরে টানাটানি 
করে তুলেছিল, আমিও তেম্নি উগ্রে বেড়ে দিয়েছি। 

ম্যাকড। তোমার গ্রতু উঠেছেন কি? এই যে, ডাকা- 

ডাঁকিতে উঠেছেন, এই দিকে আস্ছেন। 

€(ম্যাকবেথের প্রবেশ) 

লেনক্। মহাশয়, স্থপ্রভাত ! 

ম্যাকবে। সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত ! 

মাকৃড। মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে? 

মাকবে। এখনও উঠেন নি। 

ম্াক্ড। আমার রতি খুব প্রতাষেই ডাক্বার আল্ঞা ছিল, 

একটু যা দেরি হ'য়ে পড়েছে। 

মাকৃবে। আমি আপনাকে নিয়ে বাই চলুন। 

ম্যাকৃড। মশায় ক করবেন, এ কণ্ঠে আপনার আনন 

মামি জানি। 

মাক্বে। যে কার্ধো আমাদের অনুরাগ, সেই কার্ধ্যই 

আমাদের শান্তিপ্রদায়ক । এই দোর। 

ম্যাকৃড। যখন আমার প্রতি ভার দিয়েছেন, নাহদ ক'রে 

প্রবেশ করি। 

[ প্রন্থান। 

লেনক্। মহারাজ বুঝি অন্ঠই প্রস্থান করবেন? 
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মাকৃবে। হা, এইরূপ তো! তার. জান্ঞ!। 

লেনকৃ্। কাপ বড় অশান্ত রাত্রি। আমাদের শয়নাগারের 

ধূমপথ সকল খ'সে গড়েছে, হাওয়াপ্প যেন রোদন ধ্বনি, অদ্ভুত 

মুযূর্ের আর্তনাদ !- শুনেছি নাকি এরূপ অপ্রাকৃতিক শব্ধ 

ঘোরতর সমাজ-বিপ্রবের পূর্বলক্ষণ) সময়ে হূর্দিন পরিপুষ্ট হবে! 

তিমির সহচর পেচক সমস্ত বাত্রিই ঘুৎকার ধ্বনি, ক'রেছে। 
গুন্নুম্, পুথিবী যেন অরাক্রান্ত হ'য়ে কম্পিত হয়েছিল । 

মাক্বে। অতি ছুনিশ! !: 

লেনক। আমার স্ৃতিতে €তো এর তুলনা! নাই। 

(ম্যাকডফেল্ পুনঃ প্রবেশ ) 

ম্যাক্ড। বিভীষিক! বিভীষিকা! ! বিভীষিকা! মস্তঃকরণে 

নয়,-জিহ্বায় নয়! ধারণ! হয় ন।,_বাক্ত কর! যায় ন1! 

মাক্ধে। ) লেনক্। ) কি,কি হয়েছে? 

ম্যাকৃড ৷ সর্ধনীশের চরম কার্ধয সম্পন্ন হ'য়েছে! অপবিত্র 

হত্যা, প্রতুর অভিষিক্ত মমির ভগ্ন ক'রে প্রবেশ করেছে, 

জীবনরত্ব অপহরণ ক'রেছে! 

মাকৃবে। কি বলছেন 1--জীবন ? 

লেনক। মহারাজের? 

ম্যাক্ড। কক্ষে প্রবেশ করুন, প্রস্তরকারিণী ভয়ঙ্করী নব- 

বাক্ষসী দর্শনে চক্ষের দৃহি বিনাশ করুন। আমায় কিছু জিজ্ঞাস 
কর্বেন না, দেখে এনে আপনার বা ব'ল্বার হয় বলুন। 

[ লেনকম ও ম্যাকৃবেথের প্রস্থান । 

ওঠ, জাগ, ঘোর রবে ঘণ্টা নিনাদ কর। হত্যা, রাজগ্রোহ ! 

ব্যাঙ্থো, ভনাল্বেন, ম্যাকম, জাগ! মৃতার প্রতিক এ অতোর 
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নিদ্রা পরিত্যাগ কর; মৃত দেখবে এস । ওঠ -ওঠ, গ্রলয়ের ছবি 
দেখ এসে! মাকম্, ব্যাঙ্কো, যদি সমাধিস্থ হয়ে থাক, গ্রেতের 

সায় এসে এ ভয়ঙ্কর দৃশ্তী দর্শন কর, ঘণ্টা নিনাদ কর। 

( ঘণ্টানিনাদন ) 

( লেভী ম্যাক্বেথের প্রবেশ ) 

লেডী-মাক। কি কার্যো এ ভয়ঙ্কর নিনাদে, নির্ট্িত বাক্ধি- 

দিগকে একত্রিত কর! হচ্ছে? 

মাক্ড। আঃ সুশীল! আমার সংবাদ অপনার শোন্বার 
উপযুক্ত নয়, স্ত্রীলোকের কর্ণে এ সংবাদ প্রবেশ ক'ক্পেই 
হার ক'র্বে। 

(বাঙ্কের প্রবেশ) 

হায় বাঙ্কো! আমাদের প্রতৃকে হতা। করছে। রর 

লেডী-মাক্। ওঃকি দুঃখ! আমাদের.বাড়ীতে? 

ব্যাঙ্কে! । স্থান অস্থান কি, অতি নিদারুণ ! বন্ধুত্তম, তোমার 

সংবাদ পরিবর্তন কর, বল 'না।। 

( লেনক্স ও হযাকবেখের পুনঃ প্রবেপ ) 

ম্যাববে। যদি এক ঘণ্ট! পুর্বে আমার মৃত্যু হ'ত, জীবন 

সুখকর বিবেচন! কর্কেম। এখন হ'তে ভঙ্গুর জীবন মারহীন, 

সকলই ক্রীড়ার বন্ত, বশ মান মৃত, স্থুরার়ূপ জীবনের স্ুমার 

নির্গত হয়েছে য1 অনার, ভাগারে তাই আছে। 

£ম্যাকৃষ ও ভনাঙ্গুবেনের প্রযেশ ) 

ডনাল। কি অমঙ্গল উপস্থিত ? 
ম্যাক্বে। নাহি জান' হায়! 

বিদাষান তোঁম। দোহে, 
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কিন্তু জীবন-আকর় উৎস-- 

অন্তরের শোপিত নির্ধর কদ্ধ এবে, 

রুদ্ধ সেই মূল প্রজবণ। 
মাকৃড। তোমাদের মুকুটধারী পিতা হন ! 

মাকম। আআ! কে করলে? 

লেনক। বোধ হ'লো, তার কক্ষস্থিত ভূত্যেরা ) তাদের হস্ত, 

দেহ খোশণিতাক দেখুলুম্; শোণিতাক্ত অস্ত্র সকল তাদের শির:- 

স্থানে পাওয়া গেল; তারা হতবুদ্ধি হ'য়ে ফ্যাল্ ফাল ক'রে 

চেয়ে রইল। এইরূপ ছুর্মত্তি বাঞ্ির হস্তে ঈ্গীবন অর্পণ অতি 

অবিবেচনার কার্যা। 

ম্যাকবে। কিন্তু এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে, কেন তাদের 

বধ কলুম্! 

মাকৃড। কেন কল্পেন!? 

ম্যাকবে। স্থির বুদ্ধি, অভিভূত, ধীর, রোষান্বিত। 

রাজগ্ুক্ক অথচ উদাস এককালে-__ 

হ'তে পারে নেবা $ নাহি ছেন জন। 

প্রভৃভক্কি অবশ করিল ক্রোধে, 

অধীরত! টলাইল স্থির মতি মম। 

ভন্ক্যান শাহিত, রুধিরাক্ত শ্বেকার-_. 
স্বর্ণের কারুকার্য রঙ্গতে যেষতি, 

অঙ্গে ক্ষত--ভগ্রদ্বার প্রকৃতির 

সর্বহস্তা ধ্বংসের বিমুক্ত পথ। 

উপস্থিত ঘাতক তথায়, 

লোহিত বরণ র্ণীত বৃদ্ধিন্ন ছুধা । 



ম্যাকবেথ। ৪৫ 

অস্ত্র অঙ্গে রক্তছড়া বিভীষিকা! 

কেব! রহে স্থির, অন্তরে যে রাজভক্তি ধরে? 

আছে যার সাহস সে হদে-_ 

সেই তক্তি করিতে প্রকাশ! 
লেডী-ম্যাক্। আমায় ধর। এখান থেকে নিয়ে যাও। 
ম্যাকৃড। কর্্রীকে কেউ দেখ। 
মাকম। (জনান্তিকে ) আমর! কি নিমিত্ত নীরব রয়েছি? 

এত, আমাদেরই সর্বনাশ ! 
ডনাল্। ( জনাস্তিকে ) এখানে কি কথা কবে? কোথায় 

কোন্ বিবরে কোন্ ফণী লুক্কাদ্িত আছে, ধাবমান হয়ে আমা- 

দের আক্রমণ ক'রবে। চল, পলায়ন করি; অন্ভের অশ্রু যেমন 

সহজে নির্ধযাসিত হয়েছে, আমাদের তে! সেরূপ নয়। 

মাকম। (জনান্তিকে) সতা, এ বিষম অন্তর্গাহ দেখা'ৰার নয়। 

ব্যাঙ্ক। বর্ীকে স্থানান্তরিত কর। 
[ লেডী.হাকবেখকে লইয়া প্রন্থাদ। 

চলুন, আর অর্ধাবরিত অঙ্গে ছিষে অবস্থান ক'রেকি হবে? 

আমরা একত্রিত হ'য়ে হত! বিষয়ের অনুসন্ধান ক'রব। নান! 

প্রকার আশঙ্কা ও সন্দেহে আমাদের বিচঞ্চল কয়েছে, আমার 

ঈশ্বরের উপর নির্ভর । এ দুর্নীত, রাঁজগ্রোহীর জিধাংসার কারণ 

জান্তে পাল্পে, আমি প্রতিশোধ প্রদ[নে বন্ধবান হ'ব। 

ম্যাকৃড। আসারও এ পণ। 

সকলে। সকলেরই এই কর্তব্য । 

ম্াক্। চলুন, ত্বরাহিত হয়ে প্রন্তত হওয়া বাক, মা-ৃহে 

একজ্রিত হ'ব। 



৪৬ ম্যাকৃবেধ। 

সকলে। সেই উত্তম। ্ 

[ম্যাফম ও ডনাল্বেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

ম্যাকম। কিব| অতিগ্রায় তব? 

_ মঙ্্রায় নাহি কার্ধা জার) 
প্রতারক,-ুনিপৃথ শোক প্রকাশিতে। 
ইংলগডে যাব আঞ্ি। 

ডনাল্। আয়র্ল-ও করিব গন, 
ভিত স্থানে ত্রমি নিষ্থ ভাগোর গশ্চাৎ, 

সম্ভবত রব তাঁহে ন্লিরাপদে। 

রয়েছি যথায়, নাহিক প্রতায় কা'রে, 

হাসিমুখে রেখেছে লুকায়ে ছুরী, 
শোণিত সম্বন্ধে যেবা আত্মীয় অধিক, 

অন্তরে রুধির-লিগ্পা তত বলবান। 

মাকম। ছুটিযাছে খাতফের তীর, হয় নাই এখনও গন, 
লক্ষা মুখ পরিহার, নিরাপদ পথ দৌহাকার। 

চল যাই অশ্বপুষঠে করি আরোহণ; 

শিষ্টাচার, বিদায় গ্রহণ নাহি গ্রয়োজন। 

চল স্তত হই বহিত, দয়! মায়! নাহিক যথায়, 

গুপ্ভাবে পলায়ন বিধি তথায়। 

॥ গ্রন্থান। 



চতুর্থ দৃশ্য । 
ম্যাক্বেথের দুর্গের বহির্দেশ। 

(রণ ও জনেক বৃদ্ধের প্রবেশ ) 

বৃদ্ধ। তিনকুড়ি দশ বসরের কথা আমার শ্মরণ হয়, অনেক 

্র্দিন, নানাবিধ ছূর্ঘটনা দর্শন করেছি, কিন্তু এ ভয়ঙ্কর রাত্রির 

তুলনায় সকলই তুচ্ছ। 

রস্। ম্ার্যা, দেখুন, স্বর্গ যেন মানবের কার্যো কুপিত হ'য়ে 

রুধিরাক্ত বঙ্গভূমির গ্রৃতি তঙ্জন গঙ্জন ক'র্চে। সমন্ধ নিন্ূপণে 

এক্ষণে দিনমান, কিন্ত রজনী আলোকময় একচক্র-রথকে আব- 

রণ করেছে, নিশা প্রান্ত পেয়েছে বা দিনমণি প্রকাশ হ'তে 

লঙ্জিত হ,চ্ছেন, সেই নিমিত্তই বুঝি মেদিনী 'অন্ধকারাচ্ছ, উজ্জল 

জ্যোতির্শালায় এখনও চুদ্দিত হচ্ছে ম1। 

বৃদ্ধ। যে অস্বাভাবিক ভত্যাকা্ড ঘটল, সেই মত এই 
বাপারও অশ্বাভাবিক। গত মঙ্গলরারে একটি বাজপক্ষী অতি 

দুর আকাশে ভ্রমণ কচ্ছিল, সহদ! একটি পেচক তার প্রতি ধাব- 

মান হয়ে সংহার কলে। 

রম্। বেগৰান সুন্দর রাজ-অশ্ব; নকল অঙ্থজাতির শ্রেষ্ঠ, 

অকশ্মাৎ উন্মত্ত হে, মুর ভগ্র করে পলারন কর্লে, কোনন্ধপ 

বাধ! মানলে না; যেন তার! বন্থুযোর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত রি | 

অতি আশ্চর্যা, এ সত কথ! । 

বৃদ্ধ। গুন্লেম নাকি তার! পরস্পর 554: 

ক'রে মাংস তক্ষণ ক'মূলে। 



৪৮ ম্যাকবেথ। 

রস্। আমি বিশ্িত নেত্রে দেব্লেম, তাই বটে! ম্যাকডষ- 

ঘহাশয় আসছেন। 

(ম্যাক্ঠফের প্রবেশ ) 

মহাশয়, সংবাদ কি? 

ম্যাকৃড। সকলই তো আবগত আছ। 

রস্। মহাশয়, অবগত হ'পেন, এ দুর্নাত কাজ কে করলে? 

ম্যাকৃড। যাদের ম্যাকৃম্বখে বধ ক'রেছে। 

রদ্। আহ! কি ছর্দেব! একার্ষো তাদের ফল কি? 

ম্যাকৃড। তারাই নিয়োজিত হয়েছিল; ম্যাকম, ডনাল্বেন 

গুপুভাবে পলায়ন ক'রেছে, ফলে তাদেরই সন্দেহ কর্ছে। 

রস্। মন্বাভাবিক কাধ্য ! এ রাগালোভে ফল? আপনার 

উন্নতির পন্থা রোধ করলে । বোধ হয়, এখন বাজ্যাতার ম্যাক- 

বেখের উপর অপ্লিত হবে । 

ম্যাকৃড। হা, সকলে সারে রাজ! নির্ধারিত করেছে; 

তিনি অভিষিক্ত হ'তে গিয়েছেন। 

রস্। রাজসৎকার কি হ'য়েছে? 

মাকৃড। হা, তার পূর্ব-পুরুষদের সমাধিস্থলে, তার দেহ 

লয়ে যাওয়া হ'য়েছে। 

রম্। মহীশয়, অভিষেক দেখতে যাবেন না! ? 

ম্যাকৃড। না ভাই জামি গৃছে চল্ুম। 
রস্। আমি অভিষেক দেখতে যাই। 
মাকৃড। সব যেন গুচারুরূপে সম্পর হয়, বিদায় হই। 

তর হ'ছ্ছে, পুরাতন পরিচ্ছদ যেমন অঙ্গ-সধকর, নূতন কতদূর 
কি হ'বে! | 



স্যাকৃষেখ। ৪৯ 

রস্। আর্ধা, নমস্কার করি। | 

বৃদ্ধ। ঈশ্বর-কপ! যেন তোমায় সাথী হয়। অনল কত 

মঙ্গল উদ্ভাবন! কর! ও শত্রুকে বন্ধ কয়া যাদের শ্বভাব। ভাগের 

ধযূন করুণাময় মঙ্গল করেন। : বু 
[ গ্রন্থান। 

তৃতীয় অঙ্ক। 

প্রথম দৃশ্য । 

রাজভবনের কক্ষ। 
(ব্যাঞ্ষোর প্রঘেশ ) 

বাঙ্কো। মকলি পেয়েছ এবে, রাজা আদি সমুদয়, 

যেই মত কহিল বিকটাত্রয়। 

ভাবি মনে সে কারণে খেলেছ বিষম খেলা ! 

কিন্ত সেই ডাকিনী বচনে, 

তর বংশে সিংহাসন নহে স্থাী। 

আমি মূল, ক্ষিতিধর-শ্রেণীয় জনক, 

তব ভাগো মতা যদি ভবিধাত বাদী . 

উজ্দল প্রভার, হ'বৰে নাকি তাছে নম প্রারন্ধ নির্ণর,' 
চালে উদ্েজিত নাহি হ'ব.কি কারণ? 

কিন্ত স্থির হও অত্র আমার, 

শান্দোলন অধিক নাহিক প্রস্বোজন। 



৫৩ ম্যাকধেধ। 

(রাজবেশে ফ্যাকবেখ, রানীষেশে লেতী-মাকবেখ) লেন্য। রস, 

লর্ডগণ। লেডীগণ € অনুচরগণের প্রবেশ ) 

মাক্বে। এই যে আঁমাদৈর প্রধান আহত বাক্তি! 
লেডী-ম্যাক। এরঁষ্কে ভূল হ'লে, আমাদের আয়োজন সকল 

বিফল। 

মাকৃবে। অগ্থ রাত্রে জ্কত কার্ধ্য উপলক্ষে ভোজ হৰে 

আমাদিগের আকিঞ্চন, মহাশকক উপস্থিত থাক্বেন। 

বাক্কে! । কেবল মাত্র মীরা আন্ত! করুন, কর্তবা ডোরে, 

রাজ-আজ্ঞায় আমি চির আবন্ধ। 

ম]াকবে। আগ্থ অপরাহে, আপনি স্থানাস্তরে গমন ক'রূবেন? 

ব্যাঙ্কো। হা মহারাজ! 

ম্যাকবে। অদা সতান্থলে রাজকার্যো, মহাশয়ের স্ুবিজ্ঞ ও 

হিতকর পরামর্শ গ্রহণ ক'র্তেম। থাক্, কল্যই হ'বে। বহদুর 
কি গমন কণ্য়ব্ন ? 

ব্যাঞ্ষে!। প্রত্যাগমন ক'র্তে প্রায় ভোজনের সময় হবে; 

জমার অশ্ব যদি কিঞিত মন্্রগতি হয়, ছ'চার দও বিলম্ব 
হতে পারে। 

ম্যাক্বে। উপস্থিত হবেনই, আমার বঞ্চিত করবেন না । 
ব্যাঙ্কো। মহারাজ, কদাচ নয়। 

ষ্যাক্বে। পিতৃহস্তা রাজপুত, ইংলও ও জারর্দণ্ডে অবস্থান 

কচ্ছেন, জাঁপনাদিগের হত্যাকাণ্ড গোপনপুর্বক নানাবিধ গল্প 

বচনার, শ্রোতাদিগের কর্ণ পরিপূণ করছেন; কল্য সে সফল কথ। 

হ'বে। জার আর বহুবিধ রাজকাধ্য আমরা উভয়ে একত্রিত 
হ'য়ে কলাই সমাধান কস । জাপনি অখায়োহণ করন গ্রে। 



আপনি ফিরে আসা পর্যান্ত বিদায়। আপনার পুত্র কি 
আপনার সাথী? 

ব্যাঙ্ক ৷ হা মহারাজ! আমাদের বিদায়ের সময় উপন্থিত। 

ম্যাকবে। আপনার অঙ্থ দৃঢ়পদ ও ক্রুতগামী হ'ক,এই ঘআমা- 
দের ইচ্ছা!) এক্ষণে বিদায়। 

[ব্যাঞ্ধে! ও ফিয়েলের প্রস্থান। 

রাত্রি সাত ঘটিক। অবধি আপনারা, যখ! ইচ্ছ! কার্যো নিযুক্ত 
হন) আমর! উৎমবকালীন আননবর্ধনের নিমিত্ত এইক্ষণে 
নিঃসঙ্গ হব। আপনার! আনুন, ঈশ্বর মঙ্গল করুম । 

[ মাকৃবেখ ও জনেক ভূত] বাতীত সকলের প্রস্থান। 

( ভৃতোর প্রতি ) যাদের আমর! আল্ঞ! ক'রেছিলেম, তারা উপস্থিত 

জাছে? 

ভূতা। ই মহারাজ, দ্বারে উপস্থিত আছে। 

মাকবে। তাদের নিয়ে আর়। 

[হৃতোর প্রশ্থান। 

নিরাপদে সিংহাসনে ন। হ'লে স্থাপন, 

বিড়ম্বন! মাত্র শিরে মুকুট ধারণ; 

অন্তঃ্থল নভয় ব্যান্কোর ভরে, 

তৃপাল সদৃশ উচ্চ গ্রন্কতি তাহার, 
বিরাজিত তাহে ছেন ভাব-_ 

যাহে হয় শঙ্কার উদয় 

অভীত অন্তর বীর মহাকার্ধযক্ষম, 

সম্িলিত বিজ্ঞত! সে মাহসের সনে” 

প্রস্তাবে বাহার, ₹কতকার্ঠ হয় নিরাপদে । 



খ্যাকৃবেখ। 

জীবিত নাহিক হেন জন, 

যার জীবনে সভীত মম চিত ? 

তাগা মম, মলিন ষঙ্গুখে তার-_ 
' জ্যাণ্টনির ভাগ্য ধা! সিজার সুখে । 

যবে রাজ! বলি, সম্বোধন করিল আমার 

ভীষণ! ডাকিনীগণে, 

নিবারিল সেই, ভাগা তায় বর্ণিতে কহিল; 
 ভবিষাত বাণী অমঙ্গি কুটিল, 

ডাকিনীত্রয়ের মুখে 

জয় জয় রবে সম্বোধন, রাজবংশ আকর বলিয়ে । 

নিশ্ষল মুকুট পরাইল মম শিরে ; 
বীজহীন রাজদও দিল করে, 

যেই দণ্ড কাড়ি ল'বে, শোণিত সন্বস্কহীন পরে, 
তনয় আমার নহে তার অধিকারী । 

প্রদানিতে সিংহাসন ব্যাঙ্কোর তনয়ে, 

করেছি কি কলুধিত মন ? 

সদাশয় ডন্কানে করিসু হত,--- 

শাস্তিপাত্রে গরল চালিন, ব্যাঙ্কো-বংশধর হেতু ? 

নর-অরি পাতকের করে, অর্পিলাম নিত) জাম্মা! ম, 

তা সবায়ে করিবায়ে রাজ ? 

রাজা--ব্যাঙ্ছোর নদন ! 

প্রতিকূল ভাগা সনে করিধ সংগ্রাষ, 
সত পথ মদ তাছে। 

কেও? 
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( ছুই জন হত্যাকারীকে লইয়। ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ ) 

যাও, রক্ষ৷ কর দ্বার, 

যদবধি না ডাকি তোমায়। 
[ তৃত্যের প্রস্থান। 

গত কল্য না আমর! পরস্পর কথাবার্তা কয়েছিলেম ? 

১ম-হত্যা। হী! মহারাজ, সেইরূপই রাজকৃপ! হ+য়েছিল। 

ম্যাকবে। আমার বাকোর মন্দ তোমর। বুঝেছে কি? স্থির 

জেনো, সে সময়ে ব্যাঙ্কোই তোমাদের অবনতির কারণ। তোমরা! 
ভেবেছিলে- আমি ; ত1 নয়, আমি নির্দোধী। এ সব কথ! 

তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রতীয়মান করেছি । আমি তন্ন তন্ন 

প্রমাণ করেছি, কিরূপ তোমাদের আশ! দিয়ে প্রতারিত করেছে, 

কিরূপ তোমাদের বিরুদ্ধে কার্ধা করেছে, কি রূপ কাদের দ্বারায় 

কে তোমাদের পীড়ন করেছে, এবং অন্ত সমস্ত বিষয় বিবৃত 

করেছি;--যা'র ছারা অগ্রন্ক,টিত-আয্মা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরও 

প্রতীতি হবে, সমস্ত ব্যাঙ্কোরই কার্য । 
১ম-হত্যা। আপনি সমুদায়ই জানাইয়াছেন। 

ম্যাকবে। হা, আমি সমস্তই বলেছি, আরও অধিক 
বলেছি; সেই সন্বন্ধেই আমাদের এই দ্বিতীয় পরামর্শ। তোমাদের 

প্রক্তিতে কি ধৈর্ধযশক্তি এতই প্রবল যে, এই রকল ছুব্যবহার 

উপেক্ষা! করতে পার? যে তোমাদের এই চরম সীমায় এনেছে, 
যে তোমাদের সন্তান সম্ততিকে তিক্ষুক করেছে, তা"র মঙ্গল, তা'র 

সম্তানের মঙ্গল কামন! ক'রে প্রার্ঘন! কর্তে পার, এতদূর কি 

তোমাদের নীতিজ্ঞান ? . 
১ম-হত্যা। মহারাজ, আমাদের র্তদাংসের শরীর, আমর! 

নাঙছ্য! 



৫৪ ম্যাকবেথ। 

' ম্যাকবে। হা, মনুযের তালিকায় তোমাদের নাম বটে 

যেমন নানাজাতি কুন্ধুর ; যথা তীব্রত্বাণ, তীব্রগতি, ক্ষুদ্র খেঁকি, 

লোমশ, জলকুকুর, ব্যাপ্াকার প্রভৃতি কুকুরকে, কুকুর বলিয়া 

থাকে; কুক্কুরেরাও যেরূপ গুণের দ্বারা খ্যাত, যখা--বেগগামী, 

স্রাণান্থসারী, তীক্ষবুদ্ধি, গৃহন্ক্ষক, শিকারী; মনুযোরাও সেই- 

রূপ। যদি তোমরা মহুষোর তালিকায় নিয়শ্রেণীস্থ না হও, 

আমি তোমাদের কোন কার্য ভার অর্পণ কর্ব, যাতে তোমর। 

শক্রহীন হ'বে, গ্রীতিডোরে আমাদের অন্তরে তোমরা আবদ্ধ 

হ/বে। সেজীবিত থাকায় আমাদের জীবন সন্তধ, সে সন্তাপ তার 

মৃহ্যাতে দূর হ'বে। 

২য়্হতা।। মহারাজ, আমায় দেখছেন, সংসারে বার বাৰ 

আঘাত খেয়ে এতদুর সন্তাপিত হ'য়েছি যে, সংদারকে প্রতিশোধ 

দিতে কোন কার্ধো আমার বাধা নাই। 

১ম-ছত্যা। আমায়ও দেখছেন, বিপদের সহিত বার বার 

যুদ্ধে এত কঠিন হয়েছি, হর্ঘটনার এত ক্লান্ত যে, প্রাণ নিয়ে মুর্তি 

খেলতে আমি সম্পূর্ণ প্রন্তত। হয়, জীবন ফিরুক,_নয় বা'ক্। 
ম্যাকবে। উভয়েই বুষ্তে পেরেছ, বাক্কে! তোমাদের শত্র। 

উভয়ে। হা, প্রতু। 

ম্যাকৃবে। আমাদেরও শত্র । এরূপ ভয়ঙ্কর শক্রত| যে, সে 

ভীবিত থাকায়, প্রতি মুহূর্তে মন্্বাহত হৰ আশঙ্কা করি। যদিচ 
আমরা প্রকান্তে সে চক্ষের কণ্টক মোচনে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং 

জামাদের আল্ঞামত, লোকে কার্ধা সঙ্গত হিষেচনা করবে কিন্ত 
আমরা মেরপ করব না। কারণ, আমাদের সাধারণ বন্ধু কতক- 

গুলি আছেন, তাদের আাগরা উপেক্গ! ক'র্ডে পাছিনে। আয়" 
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দের দ্বার! এ কার্য্য সমাধা হ'লে, তার! তার পতনে শোকার্ড 

হবেন। তোমাদের সহিত আলাগ ক'রে, এই জন্তই সাহাষ্য 
চাচ্ছি। এ কার্যা সাধারণ চক্ষু তে আবরিত কর্বার, নানাবিধ 

গুরুতর কারণ আছে। 

২য়-হতা!। প্রভু, আমর! আপনার আজ্ঞ! সমাধান করব । 

১ম-হত্যা1!। যদিচ আমাদের জীৰন,_ 

ম্যাকবে। তোমাদের হৃদয়-ভাঁব তোমাদের চক্ষের জ্যোতিতে 

প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা, তোমাদের এক ঘণ্টা মধ্যে ঝ'লে দেব, 

কোন্ খানে তোমর! লুকিয়ে ধাক্বে, ঠিক সময়ও নির্ধারিত ক'রে 

দেব, ঠিক মুহূর্ত,--অগ্থ রাত্রেই কাধা নিন কণ্ডে হবেঃ 
(রাঙজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে। সাবধান, যেল আমাদের উপর 

কোন সন্দেহ ন৷ আরোপিত হয়। তার পুত্র ফ্রিয়েন্স তার মাধী ; 

সেই অন্ধকারে যেন পিতা! পুত্রে মৃত্য আলিঙ্গন করে। তার অস্ত- 

ধান হওয়া কোনও অংশে অপ্রয়োজনীয় নয়। দেখ, দক্ষতার সহিত 
সমস্ত কণ্টক আমাদের নির্ল কর, যেন কোন রূপ আর বাধ! 

ন] থাকে । বিরলে তোমর! রুতসন্কল্ন হও, আমি পশ্চাৎ আস্ছি। 

উচয়ে। আমর! দৃঢ়মন্প্প। 

মাকুবে। আমি তোমাদের নিকট শীঘ্ই আস্ব, গৃহান্তরে 
অবন্থান কর। ৃ 

[হত্যাকারী ঘয়ের প্রন্থান। 

আন্দোলন সমাপ্ত এখন। 

গুন ব্যাঙ্কে! তব আত্ম! আজ নিশাকালে 

সব্গগ্রাণ্ত হ'বে, যদি স্বর্গ থাকে তালে । . 
| ৃ [ প্রস্থাদ। 



ঘিতীয় দৃশ্য। 
রাজভবনের অপর কক্ষ। 

( লেডী-মা।কৃৰেখ ও জনেক অনুচরের প্রযেশ ) 

লেডী-মাক্। ব্যাঙ্কে কি প্রস্থান ক'রেছেন? 

অন্থচর | হী! দেবি, কিন্তু অস্ত রাত্রেই প্রত্যাগমন ক'র্বেন 

লেডী-ম্যাকু। মহ্ারাজক্কে বলগে, আমি তার সাবকাশ 

মত তার সহিত ছুই চারটি কঞ্চু কইব। 

অনুচর। বথ! আজ্ঞা! দেবি। 

[প্রস্থাৰ 

লেডী-ম্যাক্। শান্তিহীন বাসন! পূরণে কিবা ফল? 

লাভ মাত্র নাই, ক্ষতি সম্পূর্ণ কেবল। 

যে সুখের হেতু চিত সদ! সশঙ্কিত, 

বিষম আনন্দ যাহা হত্যায় অঞ্জিত, 

এ ভোগ হইতে শ্রেয়ঃ মরণ নিশ্চিত, 

হত জন নিরুদ্েগ সঙ্কোচ রাহত। 

( ম]াকৃবেখের প্রবেশ) 

বিকট কল্পনা-ছবি সনে, কেন নাথ, বঞ্চছ বিজনে ? 

সযতনে কি হেতু ছুশ্চিস্তা পাল? 

মৃত বাক্তি লয়ে আন্দোলন, কর্তব্য করিতে লয়; 

যে বিষয় বিহীন উপায়, আলোচন! উচিত বর্জন, 

হ'য়ে গেছে, গিয়াছে ফুরারে। 

ম্যাকষে। অন্ত্রাধাত করিয়াছি তুজদের কার, 

ূ হয় নাই নিধন সাধন, বত পুনঃ ইইবে পূরণ; 
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সবল হইবে অহি, ঘাটায্নেছি তায়, 
রহি আশঙ্কায়, বিষাস্ত বসাইবে ক'বে। 
হয় হোক এ বিশাল বিশ্ব গ্রন্থিহীন, 

ভূলোক ছ্যলোক যদি যায় রসাতলে, 

শয়নে ভতোজনে সশক্কিত প্রাণে, রব না-রব ন| পুনঃ । 

ছুঃন্বপনে, প্রতি নিশীযোগে, কম্পিত হ'ব না আর; 

বরঞ্চ এ দেহ বিসর্জনে, র'ব মুত সনে, 

স্থখ আশে করি ধার নিধন সাধন, 

চিরশাস্তি ক'রেছি বর্জন । নিদারুণ অন্তর পীড়ন, 
নিয়ত এ ঘোর অধীরতা, শ্রেযঃ মৃত্যু ইহা! হ'তে। 

ভৃতপূর্বব রাজা এবে মহ! নিদ্রাগত, 
নশ্বর জীবন তাপ সহি কয় দিন, স্থুনিদ্র! মগন এবে ) 

নাহি আর বিদ্রোহের ডর, 

অতিক্রম করিয়াছে সীম! তার। 

অস্ত্র ব! গরল কি গৃহৃভেদ, বিপক্ষ বিগ্রহ ফিবা, 

স্পণিতে ন| পারে তারে আর। 

লেডী-ম্যাকৃ। এস এস, কঠোর এ মুখকাস্তি কর পরিহার; 

অস্ত নিশাযোগে আহত সমাজে, 

বিকাশ ছে উজ্দফ্ল আনন্দ ছবি। 

মাকবে। হ'বে কাধ্য তব কথা মত প্রিয়ে, 
মম সম তুদি হও আমোদিনী । 

ভুল না, ভূল না, 
মহ! সমাদয়ে ব্যাক্কোরে কমিতে পরিতোষ ? 

ভাষে, নয়নের ভাবে প্রকাশিবে অভার্থনা, 



৫৮ ম্যাকবেখ। 

উচ্চ মান করি দান। 

বিড়ম্বন! অধিক এ হ'তে কিবা আর, 

চাটুকারী আলম্বন মুকুট করিতে স্থায়ী ! 

হাসিমুখে মনোভাৰ গোপন বাতীত, 
উপাক্ন নাহিক কিছু। 

লেভী-ম্যাক। কেন এ হুশ্ষিত্ত। প্রাণনাথ! 

ম্যাক। প্রাণপ্রিয়, হৃদয় আমার বৃশ্চিক আগার, 
সপুত্র জীবিত ব্যাস্ক! দেখ ন! অস্ভাপি। 

লেডী-ম্যাক। নহে তো অমর, 

দেহস্থন্ব চিরস্থায়ী নহে তে! দৌহার। 

ম্যাকবে! এ তসাম্বনা। 

অভেগ্ত নহে তো দৌে, 

কর তবে চিস্তা দূর, হও প্রফুল্লিত ; 
পাঁকে পাকে মন্দির ভিতরে প্রদোষ-ভ্রমণ 

ন। হইতে অবসান বাতুলীর ; 

ডাঁকিনীর আবাহুনে গোময়োখাগণে 

করি অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্নকারিণী ধ্বনি 

তজ্জান্থিত যামিনী ব্যাপিয়ে, 

শক্কাবৃত পক্ষভরে ন! হ'তে উড্ডীন, 

হ'ৰে ভর়ম্বর কাধ্য সমাধান । 

লেডী'ম্যাক। কি কাধা সাধন? 

মাকৃবে। শ্রবণে তোমার নাহি প্রয়োজন আদরিণি। 

অগ্রে কায হউক বাধন, প্রীতিকর কাধা তব 

জায় রে যামিনী আখি-জবরণকারি! 
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আবরণ কর আসি, কোমলতা উদ্দীপনী দিবার নয়ন : 
অদৃশ্ত শোণিত-সিক্ত-করে, 

থণ্ড খওড কর সে জীবনলিপি, 

পাওুগণ্ড সভয় অন্তর যাহে আমি। 

অমল আলোক ক্রমে মল এখন, 

বারস নিচয় ধায় নীড় অভিমুখে, 

তমাচ্ছর বন্তশাখিচুড়ে। 

দিবার মঙ্গলকর প্রকূতি মলিন, 
নিদ্রান্ন আচ্ছন্ন যেন। 

ভয়ঙ্কর নিশ! অন্চর আমিষ-লোলুপ 

চলে ভক্ষা অন্েষণে । 

হইতেছ চমতকৃত বচনে আমার,_- 

হয় স্থির, ধের্য্য বাধ মন, 

পাপকার্ধা পাপ বিন! ন। হয় পোষণ 

হও প্রিয়ে। ম্ সহুগামী। 
[উভয়ের প্রগ্কান। 

তত য় দৃশ্য। 
রাজভ্ভবনের নিকটস্থ উপবন। 

( তিনজন হতাকারীর প্রবেশ ) 

১ম'হতা।। আমাদের সঙ্গে থাকৃতে তোমায় কে বললে? 
ওয-হতা। মাকৃবেখ। 

২র-হত্যা। এ যখন সব কথা ঠিক্ ঠাক জানে, ঠিক্ ঠাক্ 
যখন খবর এনেছে, একে অবিশ্বাস কর্বার দর্কার নাই। 



৬৪ | ম্যাকষের। 

১ম'হুত্যা। তবে দাড়াও, আলোর ছড়া এখনও একটু 

একটু পশ্চিমে চিক্ চিকুচ্ছে, মৌসাঁফেরের! এখন খুব ঘোড়! চালিয়ে 

দিয়েছে, চটিতে পৌছন চাই। আর যার পরত্যাণাপর হযে 
বীড়িয়ে আছি, তিনিও এলেন ব'লে। 

ওয়-হত্যা। শোন, ঘোড়ার পা'র শব শোন! যাচ্ছে। 

ব্যাঙ্কো। (নেপথ্যে ) গুঁহ একটা আলো দেও তো। 

২য়-হত্যা। সেই বটে! 'আর যাদের নেমন্তন্ন ছেল, তার 
সব পৌছে গ্যাছে। 

১ম-হত্যা। ঘোড়। ছেড়ে দিলে যে। 

ওয়-হতা। প্রায় আধঙঞ্োশ; ও বরাবরই এখান থেকে 

ছ্রেটে যায়, সকলেই তাই করে। 

. এহয়-হত্যা। ওই আলো! ওই আলে! ! 

(ব্যান্কে! ও জালে! হত্তে কিয়েলের প্রবেশ ) 

ওয়-হতা!। সেই বটে। 

১ম-হত্যা। ওৎ পেতে দীড়!। 

বাস্ধে।। আন্ বৃষ্টি নাব্বে। 

১ম-ছতা।। তবে আনুক নেবে। 

(বাঙ্কোকে প্রহার করণ ) 

ব্যাক্কো। বিশ্বামঘাতকতা | করিয়ে, গলাঁও, পলাঁও, 

পলাও। প্রতিশোধ দিও! আরে নরকের জীতদাস ! 

'(খ্যাক্কোর মৃতু ও হ্বিজেগের পলায়ন ) 

ওর়-হত্যা। কে,--আলে! নিবিয়ে দিলে কে? 
১ম-ছতা।। আলে! না.নেবালে চলে? . 
ও-হতা!। এটা তো! পক্ষেছে, ছেলেটা গাান। 
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২য-হতা।। কাজটা আধা খেঁচড়া হয়ে পড়লো, ভীল 

কাজটাই হাতছাড়া হয়ে গেল। 

১ম-হত্যা। তবে চল মাই, যদ হ'য়েছে বলা! যাকৃগে। 
| লকলের প্রস্থান । 

চতুর্থ দৃশ্য । 
র/জভবনের সজ্জিত কক্ষ। 

(খানা স্গ্রস্তত ) 

( ম্যাহবেধ, লেডি-ম্যাকবেধ, রস, লেনকদ। লর্ডগণ। 

ও জনুচরগণের প্রযেশ ) 

ম্যাকবে। যথাযোগা আসন গ্রহণ করুন। সকলেই আমার 

আহত, সকরকেই আমি সমভাবে অভার্থনা ক'র্ছি। 
লর্ডগণ। মহারাঞ্জের সৌদন্তে আপাত হলেম। 
মাববে। অভিথি'সৎকারে আমি ব্রতী, আমি আপনাদের 

সহিত রইলেম; রাণী সিংহাসনে থাকুন, ও'কেও জামাদের 

দেখৃতে গুন্তে হুবে। 

লেডী-ম্াক্। মছায়াজ, আসার হ'য়ে বলুন, ওঁদের আগমনে 

আমার অন্তঃকরণ আনন পরিপূর্ণ | 

(১ম হত্যাকারীর দ্বারে আগমন ) 

মাক্ব। এঁরাও কতজতার সহিত রাষ্জীকে অভিবাদন 

কছ্ছেন। ছ' দিকেই সমান, এট সধান্থলে মামি বস্ছ্ধি। 

সক্ষলে জানন করন, পান-পার' গ্রহণ করন, আস্ছি। (দ্বারের 
নিকট আসিয়া) তোঁষার খে শোধি'তিয় চিন্ক। 
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হত্যা। তবে এবাক্কোর রকক। 
ম্যাকবে। এ শোণিত তার ধমনীতে গ্রবাহিত হওয়া! আংপক্ষ 

ভোমার অঙ্গে ভাল, তাকে সেরেছ কি? 

হত্া1। প্রত, তাঁর গলা কাটা গিয়েছে, আমি কেটেছি। 

মাকৃবে। তুমি খুনীর শিরোমণি! আর যে ফ্রিয়েন্সবে 

বধ করেছে, মেও খুব যোগা।. তুমিযদি ক'রে থাক, তোমা 

ভুনা নাই। 

হতা। মহারাজ, ফ্রিয়েন্গ পালিয়েছে। 

ম্যাকবে। তবে আবার জামার পীড়া উপস্থিত হ'ল) নতুবা 

মামি মারোগা লাভ কর্তেম, গ্রস্তরের গায় অটুট হ'তে, 

পর্বাতের সায় অচল হ'তেম, ধরাব্াপী বাধুর স্তায় শ্বাদীন হ'তেম। 

এক্ষণে আমি ক্ষুদ্র, ক্গীণ কারাগারে সন্দেহ-পাশে আবদ্ধ। 

কিন্ত, এর সঙ্্ধে ত নিশ্চিন্ত? 

হতা।। হী মহারাজ, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোন, তার আর কোন 

উদ্বেগ নাই? খানায় গ'ড়ে আছেন, কুড়িটি ঘা মাথায়, তার 

ভেতর যে ছোট ঘা'টি, তাতেই মানুষের প্রাণ বেরোয়। 

মাকৃবে। ভাগ, ভাল,-উত্তম করেছ। 

( শ্বগতঃ ) বৃদ্ধ সর্প হয়েছে নিধন, 

যে কীট ক'রেছে পলাগন-_ 

কালে তাছে জম্মিবে গরল, ব্ষিদস্ত হীন এবে। 

কাস্তে ) যাঁও, কলা পুনঃ দেখ! ছ'বে। . 

[হত্যাকারীর প্রস্থান । 

লেভী-মাক্। মহারাও, আপনার অভার্থনার ভ্রটী হচ্ছে। 
'সাস্েপান্ত নিমগ্িতগণের সনাদর ন| হ'লে, পাঞ্ছনিবাসে অধদানে 
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ডোজনের সদৃশ হয়। যদি ভোঙনের আবন্তক হ'ত, গৃছে 

ডোজন করিলেই হ'ত। এন্ধপ সমায়োছে অতার্থন, নিতান্ত 
প্রয়োজন। 

মাকৃবে। প্রিয়ে, যথার্থ বলেছ, সকলেই আছার করুন, 

গান করুন, আহার সুজীর্ণ হউক, শ্বাস্থা বর্ধন করুক। 

লেনকৃ। মহারাজ, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করন। 

(ব্যাস্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ গু মা।ক্ষেধের আসনে উপবেশন ) 

ম্যাকৃবে। উদারশ্বভাব বাস্বে। এ স্থলে উপস্থিত থাকলে, 

আমাদের গৃহে স্থদেশগৌরব সমস্ত বাক্তি একক্রিত হ'তেন। কোন 

দুর্দেব মাশঙ্ক। অপেক্ষা! তার অনুপস্থিতিতে তার মেহের অভাবই 

অনুভূত হচ্ছে। 

রম। "তিনি উপস্থিত না হয়ে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রে- 

ছেন। মহারাজ আম্মন, সভার গৌরব বর্ধন করুন। 

মাকৃবে। সমস্ত আমনই পরিপূর্ণ দেখুছি। 
লেনক্। এই তো মহারাজের আনন শুন্ত রয়েছে। 

মাকৃবে। কোথায়? 

লেনক্। মহারাজ, এই যে। আর্ধা, কি নিমিত্ত এরূপ 

চঞ্চল হচ্ছেন? 

ম্াকবে। একাজকার? 

সকলে । মহারাজ, কি আল্ত! ক'রুছেন!? 

মাকবে। আমি করেছি বল না, শোণিতাঁক কেশ আমা 

কেন প্রদর্শন ক'রূছ ? 

রূদ। নহাশয়ের| গাত্রোখান করুন, মহারাজকে অন্ন 

দেধৃছি। 
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লেডী-মা। হে জঅমাতা মহোদয়গণ! বন্থুন, আমার স্বামী 

যৌৰনকাল হ'তে কখন কখন এইরূপ অবস্থাপর হন, দুহূর্ত মধোই 

সুস্থ হবেন, উঠ্বেন না, আপনার! ও'র প্রতি লঙ্গ্য রাখ্বেন না, 

তা'তে উত্বেজন। বর! হ'বে, উন্মত্ত! বৃদ্ধি পাবে । আহার করুন, 

ও'র প্রতি লক্ষা রাখবেন না । (ম্যাকৃবেথের গ্রতি ) এই কি 

তোমার মহত্ব? তুমি কি মান্য? 

ম্যাকৃবে। অতি নিভীক চিত্ত মনা । দেখ, যে দৃষ্তে দানব- 

গতি ভীত হয়, আমি সাহ্সপূর্বাক দর্শন কার্ছি। 

লেডী-ম্যা। ( জনান্তিকে ) দিবা সার হীন কথ! 

আতঙ্ক চিত্রিত ছবি) শুষ্তগামী তরবারি সম, 

কহ যাহা পথ প্রদর্শিল ডন্কাানের হত্যাকালে। 
থেকে থেকে বিভীহিক1 অঙ্গ শিহরণ, 

কল্পিত আতঙ্কে দিয়ে স্থান, 

শোভ। পা স্ত্রীলোকের... 

ছিমানী নিশিতে অগ্রিসেব! কালে, 

পিতামহী মুখক্রুত গল্প আলোলনে। 

লঙ্জ(র এ গ্রতিরূপ কি হেতু এ বিকৃত বদন ? 

বাতা এক, 

চেয়ে আছ এবদৃষ্টে আমনের পানে) 

মাকৃবে। করি, হে মিনতি দেখ চেয়ে, 

দেখ দেখ,-কি বল, কি বল? 

কি,--কি চিন্তা মামার? 

সক্ষম ব্ডপ তুমি মস্তক টালনে, কর বাক] উন্চারণ ! 
যদাপি শ্শানতৃমি, সমাধি-মল্ির 



ম্যাকবেথ। ৬ 

উদশীরণ করে পুনঃ সমাধিস্থ জনে, 

তবে ত কবর-ভূমি, নহে ত ফবর 
পাকন্থলী গৃধের কেৰবল। 

[ প্রেতাযার অন্তর্ধা।ন। 

লেডী-মা।। একি! মতিত্রংশে মনুষ্যত্ব দিলে বিসঙ্দন ? 

ম্যাক্বে। (মথা। যদি নাহি হয়, মম অবস্থান এই স্থানে, 

নিশ্চয় দেখেছি তারে। 

লেডী-মা | ছিঃ ছিঃ, কি দ্বণ! ! 

মাকৃবে। হইতেছে রক্তপাত পূর্বকাল হতে. 

যে কালে সমাজবদ্ধ ছিল না মানব 

নীতিধার! অনুসায়ে, 

হইয়াছে হত্যাকাণ্ড শ্রবণ-ভীষণ 

পূর্বাপর মাছে এ নিয়ম ) 

মস্তক টুটিল, মস্তি ছুটিল, 

মৃত হ'ল নর, তাহে ফুরা'ল লকলি। 

কিন্ধু এবে, পুনঃ ওঠে শিরে লয়ে বিংশতি আঘ।ত, 

বলে করে আমন হুইতে চাত। 
এবে দেখি হতাকাও অহীব মষ্ভুত! 

লেডী ম্যা। হে প্রন্থ, 'দমাতা সকলে হের অপেক্ষায় তব । 

ম্যাকৃবে। হই বিশ্বৃত সকলি, 

ন। হও বিশ্মিত--ওছে অমাতা নিচ! 

আছে এ অছ্ভত পীড়া মম, 
ধার! জানে নাহি গণে; 

এস পান করি সবার ফলা ণে-_. 



সকলে। 

ম্যাকৃবেথ। 

করি আসন গ্রহণ 

দেহ স্থুর! পান-পাত্র ভরি, 

করি পান সবাঁকার জানন্দ বন্ধনে । 

অনাগত বন্ধু মম ব্যাঙ্কের উদ্দেশে বিশেষতঃ, 

উপস্থিত থাকিলে জে জন, কত হ'ত আনন্দ বদ্ধন; 

তার-আর মন্ত সবাকার, মঙ্গল উদ্দেশে করি পান। 

তূপতির মঙ্গল উদ্দেশে করি পান, 

সম্মান গ্রদান কাধা আন] সবাকার। 

(ব্যাঙ্কোর প্রেতাম্থার পুনরাবির্ভাব) 

মাক্বে। দুরু হ+, দৃষ্টির বাহিরে যা, পৃথিবী তোরে আচ্ছাদন 
করুক। তোর মস্থি মঞ্জা বিহীন, তোর শোণিত উঞ্চতাভীন, দষ্টি- 

হীন চক্ষে কেন চেয়ে আছিস? 

লেড়ী-ম্যা। হে বন্ধুগণ, এন্প বরাণরই হয়; আর কিছু নয়, 
তবে আনুকের আনন্দ নই হ'ল। 

মাকৃবে। ধরি হাদে অদ্ভুত সাহস, যতদুর ধরে নর হদি। 

আয়, আয়, হ' রে সন্দুখান 

তয়ঙ্কর, লোমশ ভর,ক কায়৷ ধরি, 

খা কিনা ব্যাঘ্রের শরীরে,__ 
এ মুষ্তি করিয়ে পরিহার, ধর মে মাকার অভিপ্রায়; 

দ়ঙ্গায়ু মম কম্পিত ন! হ'বে কু, 

কিনব! পুনঃ হও রে জীবিত-_ 

তরবারি করে, রণে কর আবাহন মরুদুমি মাঝে ) 
ভয়ে যদি গৃহে রই লুকাইয়ে, 



ম্যাকৃবেথ । ৬৭ 

বালিকার পুতলী আখ্যান দিও মোরে। 

দুরু হ+ ভীষণ ছানা, দুর হ' অলীক মভিনয়! 

| প্রেতায়ু।র অন্ত ধান। 

আঃ! গেল চলে, 

দেহে প্রাণ ফিরিল আবার ! 

স্থির হন বন্থুন সকলে । 

লেডী-ম্যা। আনন্দের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত কম্রূলে, সমারোহ ভঙ্গ 

গা!কৰে। 

করলে) চমতকার, চমতকার বটে। 

নহে ত সম্ভব এ হেন ঘউণা, 

চলে বাবে নিদাঘ শীরদ সম, 

ক্ষণমাত্র আচ্ছন্ন করিয়ে, অন্তরে মাঘাত বিন) 

বুঝিতে না পারি, 

'মআপন। প।নর, হেন দৃশ্থা গেরি, 

না মিলায় বনে মারক্ত মাত কার? 

যাহে পাগুগ€্ড আশঙ্কায় মম। 

রন্। কিবা দৃণ্ত মহারাজ? 

লেডী-মা!। নাজিজ্ঞাস কোন কথ! মিনতি আমার, 

লেনকু। 

বাড়িঠেছে বাপি 

জিজ্ঞাসিলে বাঁড়িবে অধিক । 

হ'ন বিদায় সকলে, 

ধারাবাহী গমনে নাছিক প্রয়োগগন, 

ধান সবে। 

বিদারর এখন, 

নহারাঙজ করুন মঅয়োগা লাত। 

০ পাপা আপা পপ সী পা জজ 



৬৮ ম্যাকবেথ। 

লেডী-মা!। মাগি ছে বিদায় আমি সবার মিকটে। 

[ ম্যাক্বেগ ও লেডী-ম্যাব্বেধ বাতীত সকলের প্রন্থন। 

মাকৃবে। শোণিত,--শোণিত চাছে। 

কহে সবে, শোণিতের পরিবর্তে শোঁণিত মোক্ষণ। 

শুনেছি সচল হয় অষ্ঠল প্রান্তর, 

বৃক্গগণে কহে ভাষা,.কাক তোত।, 

কুৎসিৎ বিহঙ্গ রবে £'য়েছে গণনা, 

কার্ধা কারণের গুপ্ত সন্বন্ধ-শৃঙ্খল প্রকীশিত-- 

ধাছে অতি গুহ হতা৷ হয়েছে গ্রমাণ। 

কত রাত্রি? 

লেডী-মা।। উষ| সনে দ্বন্ করে নিশা 

আধিপত্য হেতু যেন। 

মা।ক্বে। অনুমান কিবা তব তাঞে, 

রাজ-মাঞ্জ। করি অবহেলা, কি হেতু মাকৃডফ-_ 

নিমন্ত্রণ কৈল অস্বীকার? 

লেডী-মা। তত্ব কিছু নে'ছ তার? 

মাকবে। ল'ব তব, 

জানিয়াছি পরম্পরা কিছু। 

এ রাজো যতেক জাছে অমাতা-প্রধান, 

প্রতি ঘর আছে মম গুপ্ুচয় বৃত্ি-তোজী । 

কালি যাব ভেটিতে ডাকিনীগণে, 

যাইব স্বরায়, 

ফরিব শ্রবণ অধিক কি বলে আর) - 

ভাগা যাহ! জানিব নিশ্চিত-- 

3৩০ ০১৯ সপ 



ম্য।কৃবেথ। ৬৯ 
পপ পপ পপ ০২ ০০ এপস সী এপি 

এ সঙ্কম দৃঢ় মম। 

হয় হোক অমঙ্গল ভাগ্যে লেখা মত, 

কুৎমিত পন্থায়, তাহ! হ'ব অবগত ; 

পথের কণ্টক যত করিয়া মোচন 

নিজ কার্ধা করিব সাধন, 

এতদূর চলিয়াছি রুধির আল্লত পথে-_ 
অগ্রসর যদি লাহি হই সে কর্দামে 
সম কর্েশ পুনরাগমনে। 

বিভীষিকা কল্পনা ক'রেছি যত-_ 

করে তাহা করিব সাধন; 

মন্তবা, করিব অগ্রে কার্ধো পরিণত, 

অভিপ্রায় কেহ না হইতে অবগত । 
'লডী-ম্যা। প্রকৃতি রক্ষণে তব নিদ্রা প্রয়োজ্গন। 

দাক্বে। চল যাই করি গে বিশ্রাম। 

হয়েছি সম্প্রত্তি ব্রভী, 

সেই হেতু আতস্কে নেহারি 

কল্পনার বিভীধিক ছবি; 

অভ্যাসে কঠিন হ'ব, 

আপাততঃ এই কার্ষে নহ্ছ ত প্রবীণ। 

[ উত্তয়ের প্রহথান। 



পঞ্চম দৃশ্য । 

উষর-ক্ষেত্র। 
( বন্তরন।দ--ছিকেটের প্রষেশ গ তিন জন ডাঁকিনীর সহিত সাঙ্গাং) 

১ম-ড।| কেন বল ডাইনী ধাড়ী, 

চোখ ছুটো তোর রাগ রাগ? 

হিকেট। থাক্ থাক্ থাক্! আবানী সাধে রাগি _ 

জানিস্ নি কি দিষ্বিদ দাগ! ? 

বুকের পাট! এম্নি আটা 

খেল্ খেলালি মিলে জুলে। 

হেঁয়ালি ঝাড়লি মস্ত, 

ঘুণ খারাপীর বাসাং তত 

পুছলনা তো আমার মূলে। 

কুহছকের আমি রানী, 

লুকিয়ে ক'রে কাণাকাঁণি, 

শিখিয়ে দিছি বদিয়াতি। 

দিলি নি কোন সাড়া, 

কারদানি না হ'ল ঝাড়া, 

ভাগ দিলি নি আমায় তোরা, 

নই কি আমি তোদের সাদী? 

বাড়ালি কা'কে এত, 

নয় তো টা মনের মত, 

েন্সা করে দেখ্তে নারে, 

কাজ গোছালে কে পায় তাঞ্কে। 



ম্যাকবেখ। তি 
০০ 

বদি সব চাস্ লো৷ ভালাই, 

ৰলি যেমন ক'র্ গে য তাই, 

যা নরকের নদীর ধারে। 

কাল সকালে কর্বে দেখা, 

সকালে সে আস্বে একা, 

আপন বরাত ঘাবে জেনে। 

আনিস্ কুহকের কড়া, 

পড়িস্ কুহকের ছড়া, 

কুড়িয়ে কৃহক আন্বি টেনে । 

হাওয়ায় থুরে রাত দুপুরে, 

থাকৃব খুন'খুনী কাছে । 

ন। হ'তে দুপুর বেল, 

হাব লো বিষম খেলা, 

হবে লো ডাইনী মেল, 
ডাইনী জুটে বিষম ধালে। 

চাদের কোণে মাছে মাথা, 

এক ফোটা জল ধোওয়! ঢাক, 

কৌটা টুকু কুহক ভর1; 

ভু'য়ে না পড়তে ফৌট।, 

নেব গো, 

তাই নিয়ে কাল চাতর করা৷ 

হাওয়ায় গড়। দতিযি দানা, 

উঠবে কত নাই ঠিকান, 

ক'র্বে তার! ভেল্কী কত, 



১মড়া। 

খাবে ছটোড়। খতমত, : 
'মাপন বকৃতে মেরে লাখি, 
মরণকে সে কর্বে সাদী, 
থাকবে ন! তার ঠাই গ্িকানা, 
বাধবে আশা! যোঁল আনা, 
মান্বে ন! ভয়ের মানা, 

ধঙ্ধের গালে দেবে ঠৌম!। 
কত আর ঝল্ব লো ছাই, 
জানিস্ তে! তোর! সবাই, 
নিশ্চিন্দীর মতন লোফের, 

অমন কি আর আছে বালাই? 
শোন্ শোন্ ডাকছে আমায়, 

খুদে ভূতের ছাই, 
কুয়াসার মেখে বসে, 
চাচ্ছে আমার-_-যাই। 

চল চল চললো চলে, 

ফিরে ও এলো! বলে। 

( অবশিষ্ট ডাঁকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত ) 
ইমন্-ভৃপালী -.পটতাল। 

তর্ তর্ তর্ তর্ ফর ফর্ ফর্ ফর্ 
ঘুট ঘুট তুট্ তুই নিশি বায়! 

কৌ কো কে। কো শে শে শে! শে 

কাছনী ওই ওই লোবার। 

গর গর্ গর গর্ ফর্ ফর ফছ্ কর্ উ*লে চল) 
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কিদ্ ফিদ্ ফিদ্ ফুদ্ ফুস্ ফুম্ খুনের কাণে কথা বল্। 
চক চক চক, চক ঝক. মক. বাক মক 

কেলে মেঘে বিজলী জায় থেলি, 

গযাখ, গ্যাধ, গ্াথ, স্কাথ, 

খোজে মোদের কে কোথায় যাই সেথায়, 

ভু পুটে মিঠে মিঠে শোনাই তার, 

মাতে যায়, আয় আয় আয়। 

[ ন্তর্ধাদ। 
একের 

ষষ্ঠ দৃশ্য । 
ফরেসের রাজবাটী। 

€ লেনম্্ ও ধনৈক লর্ডের প্রবেশ) 

লেনকৃ। মহাঁশঘকে মান অধিক নিবেদন করব কি, মহাশয় 

তো মনে মনে বুঝতে পাক্ছেন। কেবল আমার বক্তব্য এই থে, 

ঘটনা-প্রণালী বড় আশ্চর্যা। উদারচরিত ভূতপূর্ব রাজা, মাক 

বেখের হস্তে আগ্রসম্পণ সারলেন, কি সংবাদ 1--তিনি খুব 

হলেন। বীরপ্রধান বাসা, পথে আস্তে সন্ধা! হয়েছিল, মচাশন 

ইচ্ছা করেন-_-বলতে পবন, কী'র পুর ভারে হতা। করেছে। 

কেননা তার পুত্র পলায়ন কারেছে। এখন সন্ধার পর চলা 

বিপদ । ম্যাফম, ডনাল:1ন নংক্গপুত্রহথয় ফি বৃশংসের ভটায় বাব- 

হার কল্লেন, কে না এ কথ? বুলযথন 1 কি বলেন, কি অত্যাচার! 

ম্যাকবেখ কত দুঃখ কেন। আহ! তিনি ধর্ম উত্তেজিত রোষ- 

ভর তৎক্ষনাৎ শির়ে হাছন হতাকারাতক বধ করেন, বারা 
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মগ্যপানে স্থখে অচেতন হ'য়েছিল। ওঃ1 কত বড় উচ্চাশয়ের 

ন্যায় কার্য! থুব স্ুবুদ্ধির কার্ধা বটে, কারণ কার ন1 অস্তঃকরণে 

ক্রোধের সঞ্চার হ'ত,_যখন তারা অস্বীকার ক'র্ত 'আমর! হত্যা 

করি নি”; তাইতে বল্ছ্ছি, বেশ নুচারুনূপে কার্ধা সম্পর ক?রে 

'আম্ছেন। আমার বিৰ্চেনা হয়, ভন্ক্যানের পুত্রদ্ধয়কে যদি 

একবার চাবিতালার ভেতর পেতেন, ভগবানের ইচ্ছায় ত। 

হ'ল না,--পিতৃহত্যা যে ফ্েমন, তা! টের পাইয়ে দিতেন; বাঙ্কোর 

পুর ফ্রিয়েন্দ তিনিও টের পেতেন। রন্থুন, শুন্ছি ম্পঞ্বন্তা 

মাক্ডফ্ নিমগ্রণে বান নাই, সেই নিমিত্ত তার পদছাতি হয়েছে। 
মহাশয়, বলতে পারেন, ষ্িনি এক্ষণে কোথায়? 

লঙ্ড। ডন্কঙানের এক পুত্-যাকে পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে 

এই শিটুর বঞ্চিত করেছে, ইংলগ্ডের রাজসভায় আতেন। ধশ্মা মা 

ইংপগ্ডের ঈশ্বর তীর দুর্দশা অবন্র! না ক'রে, যথেই সম্মানের 

সহিত তাকে স্থান দিয়েছেন; ম্যাকৃডফ সেই স্থানেই গেছেন। 

আঠার অভিগ্রায়, পুণান্মা রাগসমীপে আবেদন জানান যে, তিনি 

সৈগ সামস্ত দিয়ে সাহানা করেন। তার সেই সাহায্যে ও ঈশ্বর 

কপার মেন মামাদের শিরুদ্ধেগে ভোজন আর নিশিতে নিদ্রা হয়। 

রধির-প্রয়াপী ছুরী যেন £ভাজন সমারোছে ন! চলে, যেন ভক্তি- 

সহকারে রাজপৃঙ্জা। করা মায়, আর চাটুবচন প্রয্নোগ বাতীত 

দগ'মাগা সন্মান পাওয়। মাম । আমাদের যে সকল মর্বপীড়া, ত| 

যেন মোচন হয়। এই সংবাদে রাক্গা এত জ্ুগ্ধ যে, তিনি ঘৃদ্ধ 

ক'র্তে প্রস্তত হ'চ্ছেন। 

লেনক্। তিনি ম্যাকৃডফ্কে নিষস্থণ ক'য়ে পাঠান নি? 

লর্ড। ছা, তার উত্তর এই যে, 'আার্ধয ! আম! হ'তে হবে না! ; 
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পিশাচ শিপ শা পাতি পীর পট ক্স 

এই কথা নিয়ে দুত ফিরে এল, যেন বিকৃত মুখভাবে বল্তে 

বলতে এল,-এই উত্তর দিলে, সময়ে টের গাবে! 

লেনকূ। হী, তার সাবধান থাক! উচিত, যত দূর তফাতে 
থাকৃতে পারেন, থাক! কর্তবা। কোন দেবদূত, ক্রু পক্ষভয়ে 

তার পূর্বে ইংলঙে উপস্থিত হয়ে, তার আবেদন রাজসমীপে 
জ্ঞাপন করেন, যেন ভারাক্রান্ত জন্মভূমি পাপহস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত 

হ'য়ে, অচিরে ভগবানের দয়ালাভ করে। 

লর্ভ। আমি ঈশ্বরের কাছে তার মঙ্গল গ্রার্থন। করি। 
[ উত্তরের প্রন্থান। 

/ 
চতৃথ অঙ্ক। 

প্রথম দৃণ্য। 
পর্ববত গহ্বর মধ্যে কৃহক কটাহ। 

(বগ্রনাদ--ড|কিদীত্রপ্ের প্রবেশ ) 

১মন্ডা। তিনবার চিতে মেনি, ডাক দিয়েছে মিউ মিউ মিউ। 

২য়নডা। রেতো। শোর কানাচ থেকে তিনটে, 

ডেকে কলে আবার (কিউ কিউ কিউ। 

ওর-ডা। ত্বকে দানা ডেকে গেল, 

সময় হ'লে! সময় হ'লো। 

চল্ চল্ ঘুরে ফিরে, চল্ ঘুরে চল্ কড়া বেড়ে, 
বিষ মাথান আতি ভ'তি, কড়ার মাঝে দেত ছেড়ে। 

»ন-্ড] 



৭ ১০ টো সা তসপপপপউসস স স এজল 

কনকনে পাথর চাপা, বোড়া কোল। থাকৃত গেবে, 

ঠিক ঠাক একভ্রিশ দিন, দিনে রেতে গুণ্লে হবে। 
ৰিষের ঘোরে ঘুষিয়ে পড়ে, বিষ গেছে তার গায়ে বেড়ে, 

দে লে দে কুহক কড়ায়, দে লে সেটা আগে ছেড়ে। 

সকলে । খাট খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ, 

ফুটুক কড়া জলুক আগুন। 

২য়-ডা। জলার সাপের ডুমোখানা, 
সেন্ধ ক'রে সেঁকে নেনা, 

আঞ্চুনীর চোথ্ট নিয়ে, 

কোল! ব্যাঙের আঙ্গুল দিয়ে, 

ৰাছড়ের পর কেটে নে, 

কুকুরের জিব তাতে দে, 

বোড়া সাপের জিব খান! দুশুল,, 

(ছিড়ে নে কাণ! মাছির হুল, 

গিরগিটীর ঠ্যাংট। নেনা, 

দেন! পাচার ছানার ডানা, 

লাগ্বে যাতে ঘ্বোর কুহকের গোল, 

খেঁটে খেঁটে ফুটিয়ে নেন, 

হোক নরকের ঝোল। 

সকলে। থাট্ খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ, 
ফুটুক কড়। জলুক আগুন। 

ওয়ড1। ছেড়ে দে নেকড়ে বাঘের ঈীত, 

সাপের এসে! মিশিয়ে নে তার সাথ । 

গু'টকী কর! ডাইনী মরা, 



ম্যাকৃষেথ। 

নোনা! হাঙ্গয় ক্ষিধের জরা, 

টু'টাটে নেন ছিড়ে, 

বা+র ক'রে নে ভূড়ী ফেঁড়ে, 
বিষের চারার শেকড় খানা, 

আধার রেতে খু'ড়ে আনা, 

দেবতাকে গাল দেছে সেঁটে, 

নে এ রীহ্দীর মেটে, 

ছাগলের পিতি থোবা, 

নিয়ে লো কড়ায় চোবা, 

কবর ভূ'ইয়ের ঝাউযনের ডাটা, 

গেরণের যেতে কাটা, 

তুরকীর নাকের বৌটা, 

ভাতারের ঠোঁটটা মোটা, 

বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে, 

মুখ টিপে তার দেছে সেরে, 
স্তা্নেলে আঙুল চেলে, 

এনে দে লে! কড়ায় ফেলে, 

থক্ থকে ঘন ঘন, 

কর বোল কথা শোন, 

বাঘের ভুী তার উপরে, 

মমল! রাখ কড়া ভয়ে। 

সকলে। খাট্ খাটুনী দি দ্বি$৭, 
ফুটুক কড়া জরুক আগুন। 

২য.ড1। হনোর রক্ত ঢাল্লে ধোলে, 

৭৭ 
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উস পাপ 

থাকবে কড়া সম শীতলে, 

যাবে খুব কুহক ফলে, 

যাবে খুব কুহছক ফ'লে। 

( হিকেটের প্রবেশ ) 

হুকেট। বেশ বেশ বেশ লো, তোরা কল্লি তাল থেটে খুটে; 

পাবি যা নিবি তোরা, সবাই মিলে জুটে গুটে। 

মোহিনী মন্তরে সব, ঢেলে দে যাদু করে, 

দত্যি দান! পরীর মনত কুর্ফুরে, স্থুর ক'রে, হাত ধরে-_ 

আয় আয় কড়া বেড়ে যাই বুরে। 

( অবশিঃ ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত ) 

মিশ্র-পটতাল। 

ধল1 কালী কটা লালী, মিলে জুলে চলে আর, 

ঝন্ ঝুন্বুন্ বনু ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্। 

টম্ টম্ ঝম্ ঝম্ বাদ্বে মাতৃবে 
রণারপি হানাহানি খুন। 

মেঘের কোলে নোণ! জলে, 

যে যেখানে চলে বলে আয় আয় আয়। 

আয় আয় কুয়ামায়, আর আয় ঘূর্ণীবায় 
ঘুরে ফিরে সুরে সারে আয় আয় গাই, 

ডাঁকি তাই-_ময় সবাই, কর গান_তোল তান, 

গুন্ গুন গন গুনগুন গন গন্। 
( হিকেট ও তৎসঙ্গিনী ডাকিনীগণের অন্তর্ধান ) 

বর-।| আমার বুড়ো। আঙুল চুল্কুলোলে! চুল্কূলো, 

কু-সকারে দেখ, লে বুঝ কে এল? 
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ওই কে ঠ্াালে, ওই কে ঠ্যালে, ওই কে ঠালে, 

তালা যা খুলে, তুই ব৷ খুলে, তুই বা খুলে। 

( ম্যাকবেথের প্রবেশ ) 

মা[কবে। তমাচ্ছন্ন ঘোর! দিশা সহচরী, 

মকলে। 

মাংকৃবে। 

বিভীষগ! গুহ কুহকিনী বিকটা ডাকিনী, 

সবে মিলি কি কাজে রয়েছ রত? 

নাই কো তার নাম, কি বল্ব বল তা? 

কুহকের দোহাই তোদের, 

নুধাই কহ রে সত্য ভাষ!। 

কে জানে, কিৰপে জান বার্থ ভবিষ্যৎ! 

দেহ প্রশ্নের উত্তর দম, দেহ প্রশ্নের উত্তর। 

খুলে যদি বামুর মুল, 

তাহে ভাঙ্গিতে মন্দির চূড়া, 

নাচে বদি ফেনিল তরঙ্গরাশি-- 

গ্রাসিতে অর্পবংপাতচয়, 

শশ্যশী্ষ যদি হয় নাশ, 

মূলা হয তরুরাজি, 

দুর্গ শির পাড়ে খসে রক্ষকের মাথে, 

ভিত্তি হ'তে খসে পড়ে স্তস্ত বা গ্রাসাদ, 

লণ্ড ডণ্ড হয় যদি প্রকৃতি আকারে, 

স্ঠির অনুর যত, 

বিশ্বগ্রাসী সর্বনাশ প্রলয় বন্ধপি হয় তায় মন্দানল, 

দেহ উত্তর আমার, 

সুধাই যে বার্ধা, দেহ উত্তর ভাহার। 



৮৫ ম্যাকবেখ। 

১ম-ডা1। বল, বল। 

হ্য়ণডা। কি চাও, কি চাও? 

শয়-ডা। বলি, বলি; নাও গুনে নাও ।--নাও গুনে নাও। 

খমন্ডা। শুন্বে কি মোদের মুখে? 

ন| হয় আনি মুনিব ডেকে। 

শ্াকৃবে। ডাক, ডাক)_ দেখা দিক আমি সবে। 

১মণ্ডা। যেটা তার ন+টা! স্থান! থেলে, 

সেই মাদী শোরটার রক্ত দেত ঢেলে । 

ফামিকাটের গায়, চর্ধি টস্ টসায়, 

আন্ চেলে, আগুনে দে ঢেলে। 

নকলে। ওঠ ওঠ, বড় ছোট, কাজ কর সাফাই 

ডাফি তোদের তাই। 

( বন্রনাদ--কাটামুণ্ডের উত্থান ) 

ম্যাকৃবে। বল মোরে অজানিত কেবা শক্তিবান্? 

১ম-ড1। জানে তোমায় মন, 

কোন কথা ক'ও না এখন। 

কাটামুও। ম্যাকবেখ! মাক্বেখ! মাক্বেথ ! 

সাবধান ! সাবধান ! সাবধন! 

ম্যাকৃডফ ! ছেড়ে দে ছেড়ে দে! 
ঢের হয়েছে! ঢের হয়েছে! ( অধোগমম) 

মাঁকৃবে। যে হও সে হও, 

বতর্ক করিলে, আমি বাঁধিত তাহায়। 

দম আশঙ্কা! বখায়, 



ম্যাকষেথ। ৮১ 

লক্ষা তুমি ক'রেছু সেস্থান; 

এক কথা হুধাই তোমায় আর। 
১ম-ডা। তোর কথাতে কি থাকে? 

ওর ও চেয়ে আস্বে বড় 

জিজ্ঞাসা কর তাকে । 

(বস্ত্রনাদ_-শোগিতা্ত শিশুর উত্থান ) 

শো-শি। মাকৃবেথ! ম্যাকৃবেথ! মাকৃবেধ। 

ম্যাকৃৰে। যগ্ঘপি শ্রবণত্রয় থাকিত আমার, 

শুনিতাম ভোর বাণী। 

শো-শি। কর হত্যা, রহ সদ! অটল অভয়, 

নারীপুল্র হ'তে তব নাহি কিছু ভয়। (অধোগমন) 

ম্যাকৃবে। রহ তবে জীবিত মাকৃডফ ! 

তোমারে নাহিক ভয় আর; 

তথাপি নিশ্চিততর করিতে নিশ্চিত, 

ভবিভব্য করিতে পুরণ, 

দীবিত না রবে তুমি আার। 

অন্তরে হইবে যবে পাএুমুখ আশঙ্ক! উদ্য-_ 

কছিৰ তাহায়, মিথ্যাবাদী তুই । 

গর্জে বদি গ্জুক বঞ্থনা, ঘুমাইব নিশ্চিন্ত হইয়ে। 

. ( বঙ্জনাদ-_শাখ! করে মুকুটধারী শিগুর উত্থান) 

একি দেখি--উঠে যেন নৃপতি নঙ্গন, 

করিয়াছে শিশু শিরে মুকুট ধারণ । 

সকলে। শোন, শোন, ক'ও না কখ। কেনি। 



৮২ ম্যাকৃবেখ। 

স-শিশু। মদে মত্ত রহ সদা, সিংহের প্রতাপে, 

কর উপেক্ষা মকল। 

কে কোথায় রোষে, কে কোথায় দোষে, 

ষড়যন্ত্রে রত কে কোথায়, 

মনে নাহি দেহ স্থান। 

বিরুদ্ধে তোমার--ডান্সিনান শিখরেতে বার্ণাম কানন, 

না উঠিলে তব নাহি হইবে পতন । (অধোগমন) 

স্যাকবে। এ ত নহে সস্তব ফখন, 

শক্তি কার অটবী চালনে! 

বদ্ধমূল তরু কার গুনিয়ে বচন 

তাকজ্জিবে আপন স্থান? 

অতি শুভ মঙ্গলস্থচক এ গণন!। 

বিদ্রোহ না তোল শির কভু, 

যত দিন কানন না চলে। 

বসি উচ্চন্থানে--করিব প্রকৃতিদ শু জীনন যাপন 

সময়ে এ প্রাণবায়ু যাবে দেহ ছাড়ি, 

রীতি যথা শরীর ধারণে; 

তথাপিও অধীর অন্তর মম জানিতে বারতা, 

বল মোরে, জান যদি সমাচার গণনা প্রভাবে-_- 

ব্যাঙ্কোর সস্তানগণে ভূপাল কি হ'বে এই ধামে ? 
সকলে। আর শুন্তে মানা, আর কিছু চেও না। 

মাকৃবে। পুরাব বান! । 

বঞ্চিত যদ্যপি কর ইথে, 

শীপত্রষ্ঠ রহ চিরদিন। 
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পপ পপ 

দেহ বার্তা, কটাহ নিমজ্জন ) 

অকশ্মীৎ নাবিল কটাহ কি কারণ, 

কোঁথ! হ'তে উঠে মন্্রর্ঘনি? 

১ম-ডা। দেখা9। 

১৮-ঢ। দেখা9। 

»ডা। দেখাও । 

নকলে । দেখিয়ে দেত আছে ঘা, 

ছায়ার মতন এসে বা। 

(পারাবাহীকপে আষ্ট রাহহধির প্রবেণ ও প্রহান। আগাম 

হনে দণ। সর্ববাশষে নাঙ্গোর প্রবেশ ও প্রস্থান ) 

নাকুবে। মুত বাঞ্জোর মদূশ আাকার রে তোর, 

প্রবেশ পাভালে, মুকুটে ঝলনে আধি ময় | 

স্বর্ণ মপ্িত ভাল, রে দ্বিতীয় ছবি, 

কেশ চোর প্রগমের মভ। 

আকারে সদৃশ একি ভূয় উদয়; 

বীভৎসা পেত্নি ! 

কোন্ হেত এদুহী করিস্ প্রদর্শন? 

একি চতুর্থ আবার, চক্ষু চো'ক কক্ষচাত,-- 

প্রলয় অবধি চলিবে কি এই শ্রোই? 

একি, আর ? পুনঃ অপর মূরতি! 

নেহারি সপ্ুম, আর না! দেখিব! 

অষ্টম প্রকাশ, করে ধ'রে মোহিনী দর্পণ । 

প্রতিবিদ্বে প্রদর্শিছে আরও কত জন-_ 

ছই মুকুট কাছার, তিন রাজদণ্ড কার করে,-_ 



৮৪ 

১ম-া। 

ম্যাকবেখ। 

হট ভয়ঙ্কর 1 
সতা ইহ! বুঝেছি এখন, শোণিতাঙ্গ বাঙ্কো হাসে, 

দেখায় মকলে জাপন নন্দন বলি--সত্য এ সকল ? 
| ছায়ামুর্তির তিরোধাদ ॥ 

সত্যি বটে, সার্তা বটে, 

ফ্যাল ফোলয়ে জাছে চেদে। 

বুদ্ধি তে! গর নাঁউক ঘটে 

আয় বোন্, সবা্ট গিলে, 

এর ডুবু মন দিষ্ট লো তুলে, 

আমাদের আমৌদ দেখাই, 

যাছু হাওয়ার বাজনা শে'নাই_ 

থুবে নাচ, চোরা সবাই । 

আদর কত ক'র্লুম রাচ্গায়, 

রাজ! যেন গুণ গেয়ে যায়। 

( অবশিষ্ট ডাকিণীগণের আঁবি9াঁব ও গীত ) 
বেহাগ মিল্রিত_-গটতাল। 

কড় কড়, কড়াৎ, পড়, পড়, ঝন, ঝন1। 

থর থর মাটী কাপ, খান! থান! খানা খানা, 

পাহাড় হ' খান! খাঁন! । 

ঘড়, মড়, মড় গাছের মাথা ভাঙ.রে ঝড়, 

ভড় ভড়, শিলে গড়; 

লাখে লাবে পাকে পাকে, 

নেচে নেচে কাকে ঝাঁকে দে হান! ॥ 

[ াকিনীগণের অন্তর্ধান। 
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ম্যাকবে। কোথা গেল? লুকা'ল সকলে, 

যেন পঞ্জিকার, আজিকার দিনে এ সময়, 

কুক্ষণ লক্ষিত রছে। 

এম, কে আছ হোথায়? 

( লেশক্মের প্রবেশ ) 

লেনক্। কি আজ্। মহাশয়? 

মাকৃবে। বিকট! ডাকিনীত্রয়ে ক'রেছ দর্শন? 

লেনক্। কই, না প্রত্ব ! 
ম্যআাকৃবে। যায় নাই তোমাদের পথে? 

লেনকৃ। কই, কোথ!? দেখি নাই গ্রস্থু! 
ম্যাকবে। হোক সেই বাযু কলুষিত 

ধাহে তারা করে আরোহণ, 

ত] সবারে যে করে প্রত্যয-_ 

তার হোক অপোগতি। 

শুনিলাম অশ্ব পদ-ধ্বনি, 

আইল হেথ! কোন্ জন? 

লেনক। আইল দূত ছুই ভিন জন 

বার্তা দিতে নৃপতি সমীপে, 

ইংলও প্রদেশে পলায়ন ক'রেছে মাক্ডফ | 

ম্যাকৃবে। ইংলগে ক'রেছে পলায়ন? 

লেনক। হা মহারাজ ! 

ম্যাকবে। সময় বিরোধী তুমি, কার্ষে মম হও প্রতিবাদী । 

অস্থির মস্তবা করু না হয় সাধন, 

মন্ত্রণার পার্বগামী কার্ধা ন| হইলে। 
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যে ভাব যখন হ'বে অন্তরে উদয়, 

সেই ক্ষণে হস্ত মম করিবে সমাধা, 

এনিয়ম এই দণ্ড হ'তে__এবে উদয় হয়েছে মনে 

কার্ষো এইক্ষণে পুনুণ করিব তাহা। 

অকন্মাৎ হান! গিয়ে ম্যাকুডফের গৃহে, 

অসিধারে করিব অর্পণ দার! পুল তার, 

আ'র অন্ত যেব। তাঁর উত্তরাধিকারী। 

বাতুলের মত নহে বাকাবায় আর, 

না হতে শিথিল মন্তবা, কার্ধা হবে। 

কিন্তু না চাই এ ত্বীষণ দর্শন ) 

চল কোথা দূতগণ। 
[ উন্তয়ের প্রহান। 

দ্বিতীয় দৃশ্য। 
ফাইফ্-ম্যাক্ডকের দুর্গ। 

( লেডি-মা(কডফ। ছেলে ও রন্) 

লেডী-মাকৃড। কি এমন গঠিত কাজ করেছিলেন, বা"তে 

তায়ে পলাতে হ'ল? 

রস্। দেবি, ধৈর্যা ধরুন। 

লেডী-ম্যাক্ড। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অর্ধীর, পলায়ন কর! অতি 

অবিবেচনার কার্ধা হয়েছে। আমরা রাজদ্রোহী নই, কিন্ত 

আশঙ্কার যেন রাজড্রোহীর সকার বাবহার হলে।। 

রস্। সুবিবেচন! বা! ভয়ের কার্য আপনি বুৰ্তে পাচ্ছেন ন!। 
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লেডী-ম্যাকৃ্ড। বিবেচনার কার্য! যেখান হ'তে তিনি পলা 

য়ন করেছেন, সেখানে স্ত্রী পুত্র গৃহ সম্পত্তি সমস্ত রেখে গিয়েছেন । 

মামাদের তিশি ভালবাসেন না, তার হৃদয় স্বভাবগরশ্ৃত শ্নেহহীন। 

অতি ক্ষুদ্র টু'ট.র পক্ষীও নীড়ে শাবক রক্ষণের নিথিত্ত পেচকের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তীর সকলই ভয়, ভালবাসা নাই, বিবেচনা ও 

সেইবপ কুদ্র, মুক্তি বিরুদ্ধ, পলায়নেই তা প্রকাশ। 

রস্। হে স্থখীলা! মামার মিনতি, আপনি স্থির হোন্। 

মাপনার স্বামীর মঙ্গলের নিমিভ স্থির হোন্। তিনি উচ্চাশয়, 

স্ববোপ, জ্ঞানী এবং লময়ের অবন্থা] তিশি সম্পূর্ণ অবগত; 

মামি সাহন করে অধিক বলতে পাচ্ছি ন7া। এ অভি নিটুর 

কাল উপস্থিত, মামর! রাজদ্রোহী বলে পরিগণিত; কিন্তু 

কেন_ আর কখন হলেম, হা আমর! জানি না। জনক্তি গুনে 

ভন পাই, কিন্তু কিসের আশঙ্কা তা জানি না। আমরা! উদ্তাল 

তরঙ্গ মর্ণবে ভাসমান, ছলে ছুলে থুরে বেড়াচ্ছি। আমি এক্ষণে 

বিদায় হই, শপ ফিরে আমব। মন্দ অবস্থা! চরম সীমা! প্রাণ 

হলে হয় নিঃশেষ হয়, নয় পুনন্দার পূর্ব-মবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৎস, 

ঈশ্বর মঙ্গল করুন, মামি আমি। 

লেডী-ম্যাক্ড। মাহা! পিহ। থেকেও পিশ্ৃহীন। 

রস্। আদার অধিকক্ষণ বিলদ্ব কর! বাহুলের কার্ধা ছবে, 

নিজ 'মপদান ও মাপনার হঃখের কারণ হব) আমি এখনিই 

বিদা লই । 
প্রশ্থান। 

লেছী মাকৃড। ওরে, তোর বাপ মরেছে। কি করে খাবি 

এখন ? 



৮৮ ম্যাকবেধ। 

ছেলে। পাধীতে যে করে খায় মা। 

লেডীমাকৃড। কিরে, পোক! মাঁকড় থেয়ে থাকৃবি নাকি? 
ছেলে। কেন পাখীর! যা পায় তাই খেয়ে থাকে, আমিও যা 

পাব তাৰ খেয়ে থাকৃব। 

লেডী-ম্যাকৃড। আ অবোধ শাবক! তুই কখনও ব্যাধের 
জালে ভয় পাবি না। 

ছেলে। কেন ভয় পাব মা? থারাপ পাখীর জন্তে তে৷ | 

জাল পাতে না? তুমি যতই বল না, আমার বাপ ত মরেনি। 
লেডী-ম্যাক্ড। হ! ষরেছে, তুই বাঁপ কোথ! থেকে আনৃবি? 
ছেলে। তুমি স্বামী কোথায় পাবে? | 

লেডী-মাকৃ্ড। কেন, আমি বাজার থেকে গোট| কুড়ি 
কিনে আন্ব। 

ছেলে। ত৷ হ'লে তুমি তক্ষুণি আবার বাজারে বেচে ফেল্বে। 

। লেডী-ম্যাক্ড। তোর যত টুকু বুদ্ধি, তত টুকু ব'লেছিদ্ 

কিন্তু ঠিক ব'লেছিস্। 

ছেলে। হামা, আমার বাপ কি বিশ্বাসঘাতক ? 

লেড়ী-মাকৃড। হাঁ, বিশ্বাসঘাতক বৈ কি। 

ছেলে। বিশ্বাঘাতক কাকে বলে ম1? 

লেডী'মাকৃড। কেন রে, যে দিবা গেলে মিথা! কথা বলে। 

, ছেলে। যারা মিথ্া। কখ। বলে, তারাই বিশ্বাসঘাতক? 

! লেডী-মাকৃড। হা, তারাই বিশ্বীমঘাতক, আর তার 
ফাশী যায়। 

;. ছেলে। রা দি হারে ভার রানার? 

|. লেভীন্যাকৃড। ই, সব্যাই বাবে। 

টি 

| 

| 
| 
| 
[ 
1 



ম্যাকবেধ। ৮৯ 

ছেলে। কারা ফাঁসী দেবে? 

লেডী-ম্যাক্ড। কেন, যার! ভালমানুষ। 

ছেলে । তবে তে! মিথোবাদী গুলে বড় বোকা, মিথো- 

বাদীই তো৷ ঢের, তারা সবাই মিলে ভালমানুষদের কেন 
ফাঁসী দেয় না? 

লেডী-ম্াকৃড। আবাদর! ভগবান তোকে রক্ষা করুন! 

এখন তোর বাপের জন্ত কি ক'র্বি বল্? 

ছেলে। বাবা মরে নি, তা হ'লে তুমি কীদতে। আর ময়ে 

থাকেন তুমি না কাঁদ, নুতন বাবা হ'বে। 

লেডী-ম্যাক্ড। আহী, ক যিষ্টি কথ। ৃ  

(জনেক দুতের প্রবেশ ) 

দৃত। দেবি, আপনাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমি আপ- 
নার নিকট অপত্রিচিত, আপনি অতি পুণ্যাত্মা আমি জানি, এই 

নিমিত্ত সংবাদ দিতে এসেছি। আমার আশঙ্কা! হচ্ছে বিপদ 

নিকট, ঘি আমার মন স্বীন বাক্তির উপদেশ গ্রহণ করেন, 

এখানে থাকৃবেন না, আগনার ছেলে পুলে নিয়ে পালান। 

আমি নরাধম, আপনার নিকট ভয়ের কথ; উত্থাপন কল্লেম, 

কিন্ত আপনার আঁনক্গ বিপদ জেনে সদি সংবাদ না দিই, সে অতি 

নির্দায়ের কার্বা হবে। আনার আর এখানে অধিকক্ষণ থাকতে 

সাহস হচ্ছে না। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন। 

[ প্রস্থান। 

লেডী-মাকৃড। কোথায় যাব? আহি তো! কোন দোষ করি 

লাই। এখন বুঝতে পেরেছি, যে পৃথিবীতে আছি, সেথায় কুকাজস 

প্রশংসনীয়, স্থুকান প্রায়ই বাতুলত| ঙ বিপদকর, তবে আঁমি 



৪১০ ম্যাকবেথ | 
শা 

দোষ করিনি বলে কেন আর নারীহ্চক প্রতিবাদ করি। 

এর! কার! ? 

(হহাঁকারীগণের প্রযেশ) 

১ম-হতা। | তোর শ্বামী কোথা? 

লেড়ী-ম্যাক্ড। ভরসা করি, এমন অপবিত্র স্থানে নাই, 

যেখানে তুই তাকে দেখ্তে পাৰি। 

১ম-হতাা। পে রাজায় শত্রু । 

ছেলে। মিোবাধী, খুম্ড়ো চুলো নরাধম! 
১ম-হতা। | হাঁ, ডিমে এত রী! (ছোরার আঘাত) 

বিশ্বাসঘাতকের ছান! ! 

ছেলে। মা» পালাও- মা, পানাও ! আমার খুন করেছে! 

মিনতি করি মা,-পালা৪! (মুছা) 

লেডা'ম্যাকৃড। খুন করলে! খুন ক'র্লে! 

[লেটী-ন্যাক্উফের পলায়ন ও হতা]কারীগণেৰ তদ্ন্মরণ 

তৃতীয় দৃশ্য । 
ইংল্-_রাজপ্রাসাদের সম্মুখ । 

€(ম্যাকম ও মাকডফের প্রবেশ ) 

মাঁক্ম। চল, যাই কোন জনহীন লতিকা মণ্ডপে, 

রোদনে হৃদয় ভার করি গে মোচন ? 

মাকৃড। একি কথ!! সংহারিণী অসি দৃঢ় করিয়! ধারণ, 

বীরের মতন, রক্ষিব এ পীড়িত শায়িত জন্মতূমি। 



ন্যাকৃম। 

ম্াক্ড। 
মাঁক্ম। 

ম্যাকৃবেথ। ৭১১ 

নিত্য নিতা বিধবা রোদন, 

মিতা নব অনাথের হা হা রোল, 

নিত্য শোকধ্বনি পরশে গগন কায়-_ 

প্রতিধ্বনি শোকাকুল! যাহে 

কাদিতেছে মাতৃভূমি সহ সমস্বরে । 

শুনি যাহা, প্রশ্ঠাতি জন্মায় তাহে, 

মে প্রতীতি করে শোকাকুল। 

সময় য্পি কু হয় অনকুল, 

রা দ্দ উপাদর করিব? 

কহিলে ফেমত) হ'তে পারে সম্ভব সকণ। 

এই অত্যাচার, নামে যার দগ্ধ করে চিহব।, 

সাধু বলি গণা ছিল এক দিন, 

ভণক্ত টুনি করিতে বিশেষ তারে, 

স্পনে নাতি অগ্ভাপি চ্োোমারে। 

এবে হের নিরীহ আমায়, জান কিঃ কি হবে পরে? 

কেমনে জানিলে, এই ছ? সম-_ 

হাতি তব আমিও অভিতে রত? 

আর কেব! জানে, 

নিবাশ্রয় মেব নাহি ভবে ব'লদান 

ত্রদ্ধ দেব তুষ্টির কারণে? 

নহি আনি বিশ্বাঘধাতক । 

নভ তুষি, 
কিহ্ব সে তবিশ্বীসঘতিক, ম্াাকৃবেখ ? 

রাজ্ত-আল্ঞা করিতে পালন, কত সাধুজন হয় কণ্ধিচারী। 



নই 

গাকৃড । 

গাকৃম। 

মাকৃড। 

ম্যাকবেধ। 

করি মার্জনা প্রার্থনা, 

প্রকৃতি কখন তব না হ'বে বর্তন-_ 

অন্ত মত ভাবি যদি আমি; 

শুনেছি যদিও, ভূষিত উজ্জবলতম বিমল বিভায় 

দেবদূত হয়েছে পতিত, 

তথাপিও অন্ত অন্ত বিভূচরগণে, স্থবিমল উজ্জল অগ্যাপি। 

বাহ আবরণে, হম্ব কভ্ কুৎসিত শুনার ; 

স্রন্দর- সুন্দর চির দিন। 

ফুরাল সকল আশা যম। 

দাঁরা, পুন্প কি তাবে ত্যজিলে, 

আসিবার কালে বিদ'য় না করিলে গ্রহণ ? 

মমতায় দিয়ে বিসঙ্ন, দৃঢ় প্রেমের বন্ধন 

কিরূপে বা করিলে ছেদন? 

এ মকন করি আন্দোলন, হয় সন্দেহ বর্ধন মম ! 

ক্ষমুন আমায়, আস্মরক্ষার কারণে 

হেন চিন্তা স্থান দিই মনে; 

তব অসম্মান নহে ত বামন! মম। 

ক্রিয়া তব শ্ঠায়পর অবশ্ত সম্তব, 

হয় হোক যে ভাব উদয় মম। 

হে জম্মদে! বক্ষে তব বক শোণিত ধার।। 

অত্যাচার হও বদ্ধমূল, 

ধম্ম ডরে দমিতে তোমারে, 

পর" চির পীড়ন তৃষণ; 

ছরাঢার স্থাপিয়াছে পর্ণ অধিকার । 



ম্যাকবেথ। ৯৩ 

বিবায় এক্ষণে মহাশয় ! 

রাজ্য সনে ভারতের খশ্বর্যা পাইলে, 

হেন ছুর্নীত ব্যাতার, আম! হ'তে কত না সম্ভবে। 
ম্যাকূম | হ'ও না ক্ষোভিত, 

নহে দৃ়ীভূত আশঙ্কা আমার। 

আছে অপর কারণ, যাছে অনম্মত আমি। 

জানিয়াছি জন্মভূমি ভার নিপীড়িত-- 

বহিছে শোণিত ধারা করিছে রোদন, 

নূন আঘাতে ক্ষত বৃদ্ধি দিন দিন। 

মম অধিকার স্থাপন কারণ, 

বহু হস্ত হবে উত্তোলন লয় মনে। 

হেথা সদাশয় ইংলগ্ড ঈশ্বর, 

সহস্র সহঅ সেন! করিতে প্রদান, 

অঙ্গীকৃত মম ঠাই । 

কিন্তু যবে-_ 

অতাচারী শির দলিত হইবে পদে, 

কিনব! অসি-অগ্র যবে করিবে ভূষিত, 

ছুখিনী জনম ভূমি-- 

এ হ'তে অধিক পাপে হইবে তাঁপিত, 

বিধিমতে সহিবে অধিকতর । 

যারে তুমি বসাইতে চাহ সিংহাসনে, 

অধিক অনর্থ হেতু হ'ৰে সেই জন। 
ম্যাকৃড। কার কখ! ক'ন মহাশয়? কে বলিবে দিংহামনে? 

ম্যাক্ম। কহি আমি, আপনারে লক্ষ করি, 



৭৪ ম্যাকবেথ। 

নান। পাপশাখ! সংযোজিত হদে, 

সে নকল হ'লে বিকশিত 

তুলনায় মসীময় বর্তমান রাঙ্গা 

হ'বে যেন বিমল ছুষার, 

মেষ সম নির্দোধী কহিবে লোকে তারে, 

সীম এ পাপরাশি করি মান্দোলন। 

ম্যাক্ড। ঘোর নারকীয় চমৃমাঝে নাহি হেন কেহ, 

ম্যাক্ম। 

মাক্ড। 

পাঁপকার্যো উচ্চ ছ'বে সে হতে অধিক। 

হত্যাকারী সেই, মাহি করি মন্ীকার,__ 

অর্থপ্রীয়, গিলাসী, বঞ্চক, শঠ, উগ্র, পরিপূর্ণ ছ্বেষে, 

নত দোষ নান মাছে যার-_- 

মানি মামি আছে সে আধদারে। 

কিন্ত বাভিচার অগাঁদ আমার, 

দাঁরা, কন্যা, কর্রী বা কুমারী প্রজাদের আছে মত, 

তাহে দম কামপাত্র পূর্ণ না হইবে) 

বাসন! আমার, লঙ্ঘন করিব বত সতীত্ব বাঁধ 

মাঁকৃবেগ অবস্ত শ্রেঠ হেনজন হতে! 

অতিরিক্ক মসংযম, দ্বণাকর অত্যাচার,_- 

করিয়াছে তায়, শুন্ত কত ন্বখ-সিংহাসন, 

হইয়াছে কত শত রাজার পতন) 

কিন্তু সে কারণে, কুতিত না হও নিজ সম্পত্তি গ্রহণে । 

বহু সঙ্গে ভোগ-ক্রিয়া, অনায়াসে গোপনে সাধন হবে, 

সময় উচিত আবরণে, লোকে না প্রকাশ পাবে, 

জিতেন্ত্িয় দেখিবে মকলে। 



মাকৃম। 

মাক্ড। 

মাকম। 

ম্যাকবেথ। ৯৫ 
সপ পপ ০ 

আছে বহু উৎস্থৃক রমণী, বুঝি প্রকৃতির গতি-- 

উচ্চ জনে, আম্ম সমর্পধ করে যত নারীগণে। 

সে সবারে করিতে ভক্ষণ, 

নাহি হেন গৃধিনী অন্তরে তব। 

কাম সনে পাঁপরাশি গঠিত অন্তরে, 

বাড়িয়াছে ধনভূষা এভাঁদুশ মম- 

হইলে ভূপাল, বিনাশিব আছে যত ভূমি অধিকার্'। 

হ'বে অলঙ্কার লালসা ইহার, 
আবাস উহার, রুচিকর-জারক সদৃশ, 

অঞ্ঞনে বাড়াবে ক্ষুধা সমধিক । 

ধন হেতু বিবাদিব ধার্মিক সুজন সনে, 

সে সবারে করিব বিনাঁশ। 

হেন ধনলিগ্না বহুদূর তলগানী, 
দৃঘিত এ মূল মৌবনমলভ কাম হ'তে, 

বনডপ-হস্তা তরবারি ইহা, 

কিন্তু চিন্তা স্থান নাছি দেহ মনে। 

তব ইচ্ছামভ দন, অভাব নাহিক জন্মভামে, 
তখ ভৃপ্ব অনায়াসে হইবে সাধন । 

অথ-লিগ্সা করি ভুল, অন্ত নান! সব্গুণের সনে 

অসহ নাহিক হ'বে। 

হেন কিছু নাহি মম-- 

স্তায়, সভা, বদান্তত1, অক্রোধী স্বভাব, 

দুচতা, তিতীক্ষা, দা, অমায়িক ভাব, 

দেবভক্তি সহিু5॥ অথবা! মাল, 



৯৬ ম্যাকবেধ। 

স্থিত! বিপদে, ভূপতি-ভৃষণ-গুণগ্রাম, 

রতি মম নাহি সে সকলে, 

কিন্ত পরিপূর্ণ নান! দোষে নান! পথ বাহী। 

শক্তি যদি থাকিত জামার, 

ঢালিতাণ সপ্ভাব মধুষ়-পয়ঃ নরক মাধারে, 
নাশিতাম শান্তি রণনাদে, 

লণ্ড ভণ্ড করিতাম একতা! ধরায়। 

মাক্ড। হা জগ্ভূমি--হা জঙ্মাভুমি ! 

মাকম। হেন জন যোগ্য কত্তু রাজোর শাসনে? 
বর্ণনার অস্থরূপ জামিবে আমায়। 

ম্যাকৃড। রাজ্যের শামনে যোগা? 

যোগা নহে শীবিত থাকিতে! 

হায়রে অভাগ! জাতি, শোণিতাক্ত রাজদড__ 

ছরাচারী অনধিকারীর করে! 

কত দিনে সুদিন উদয় হ'বে পুনঃ ? 

রাক্ষার নদন, সিংহানন 'মধিকার যার-. 

নিজমুখে কুলাঙ্গার করিল প্রচার, 

জন্মে করি কলঙ্ক অপণ। 

পিতার তোমার, গ্রষিতুলা আছিল আচার ; 

রাজরাণী যাঁর গর্ভে জন্ম তব, ত্যজি বিলাস ভ্রযণ-_ 

নিয়ত ছিলেন রত ঈশ্বর সাধনে জান পাঁতি, 

প্রস্তত হইতে নিতা চরম কালের হেতু । 

বিদায় এক্ষণে, যেই পাপরাশি 

অর্পণ করিলে তুমি আপনার পরে, 



ম্যাকষ। 
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আশঙ্কায় তার, 
দ্বরিত ক'রেছে মোরে জন্মতূমি হ'তে। 

হান্দয়! যত আশা কুরা'ল হেথায়। 

মহাত্বন্! সততা-সন্ভৃত, মাহাস্বা-ব্যঞ্জক 

এই বাকোন্ে তোমার, ধৌত করিরা্ছে 

সংশয়-মালিন্ত মম অন্তর হইতে ) 

অকপট সাধুভাবে তব, প্রতায় স্থাপনে 

আর নছে অসশ্মত মম মন । 

প্রেতাচার ম্যাকবেণ হুর্জন, 

করগত করিতে আমা, করিল শঠত। কত; 

বিবেচনা করে মান। প্রতায় স্থাপনে অকল্মাৎ, 

কিন্তু ঈশ্বর মন্ডরকোপরি-_ 

হোন আজ মধাস্থ দৌোছার, 

এইক্ষণ হ'তে পরামর্শ অনুগামী আমি গুব। 

আগ্মকুংস| গুনিলে হে যত, করি তার প্রতিবাদ ;-_ 

যত দোষ নিজ "পরে করেছি গ্রহ 

করি পরিহার, জানিহ নিশ্চিত 

অজানিত সে সকল প্রকৃতিতে মম! 

রমণীর আপিঙ্গন--অদ্যাবধি জানি না কেমন, 

করি নাই প্রতিজ্ঞ! ভগ্ন কৰু, 

দুরে থাক পরম্ব গ্রহণ _ 

আপন চম্পত্তি লাভে, লালসা! বঙ্জিত আমি। 

করি নাই নিশসঘাতন প্রহারণ সকার, 

চজ্জনে ধুর্জন করে কহ অপণ- 



৯৮ 

মাকৃড। 

ম্যাকবেথ। 

নাহিক বাসন! মম। 

সত্য প্রতি আসক্তি আমার নহে নৃন_ 

জীবন আসক্তি হ'তে ! 

কহিলাম আপন বিরুদ্ধে যাহাঁ_ 

মিথা! কথ প্রথম এ মম। 

যে রূপ স্বরূপ মম, 

জন্মভূমি, আর তুমি ভার অধিকারী । 

ন! হইতে তব আগমন, 

সেনাপতি সিউয়ার্ড প্রবীণ-_ 

স্থুসজ্জিত সেন! দশ পহত্র সংহতি, 

প্রস্তুত, করিতে যাত্রা! দেশ অভিমুখে । 

চল, হই অগ্রসর, 

যেইরপ স্ায় যুদ্ধে গ্রনৃত্ত আমরা, 

বিজয় সম্ভব যেন হয় সেই মত। 
কি হেতু নীরব তুমি? 

এ প্রিয় সংবাদ, অপ্রিয় সংবাদ সনে-- 

মামঞ্জন্ত অতি সুকঠিন। 

(জনেক ডাল্সারের প্রযেশ) 

ম্যাকম। এসকল কথা পয়ে হবে । (ডাক্তারের প্রতি) 

মহারাজ কি আস্বেন? 

ডাক্তার। হা মশার, কতকগুলি পীড়িত আত্মা, আরোগা- 

লাভ ইচ্ছায় অপেক্ষা কচ্ছিল, তাদের পীড়ায় বৈস্-শাস্ত্র পরাজিত । 

কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় মহারাজের স্পর্শে এপ শক্তি বিরাজিত যে, 
তার বিশেষ উপশম লাভ করেছে। | 
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মাকম। আপনার সংবাদে বাধিত হ,লেম। 

[ডাক্তারের প্রস্থান। 

ম্যাকৃড। কি পীড়ার কথ! উনি বল্লেন ? 

ম্যাকম। দ্্ট ক্ষত।-_দৈব-শক্তি আশ্চর্য রাজার! 

কত দিন প্রত্যক্ষ দেখেছি, আরোগ্য করিতে তারে 

কে জানে, কিরূপ তিনি করেন সাধন। 

শোথযুক্ত, কদাকার ক্ষতপূর্ণ কায়, 

আসে কতজন, হঃথকর দৃশ্য মে সকল, 

হতাশ চিকিৎস! শাস্ত্র উপান্ন মাধনে,_ 

আরে'গা করেন তিনি। 

মঞ্জ বলি ঈশ্বর উদ্দেশে, 

স্বর্ণ কৰচ কণ্ঠে করেন প্রদান। 
শুনি লোকমুখে, 

মঙ্গল সৃচক এই শক্তি এশ্বরিক-_ 

করিবেন সন্তানে প্রদান । 

এ শক্তি সহিত, তবিষাত গণন! নিপুণ তিনি। 

ঈশ্বর কৃপায়, আরও নান! গুণে-_- 

বাজাসন বিভৃষিত কার, 

ঈশ্বরের কপাপাত্র প্রকাশ যাহায়। 

(রসের প্রযেশ ) 

মাকৃড। দেখুন, কে আসে। 

মাকম। মম শ্বদেশী জনেক, কিন্ত নছে পরিচিত । 

মাক্ড। স্বাগত হে ভ্রাতঃ! 

ম্যাকম। চিনেছি এক্ষণে, ঈশ্বর কপায়-- 



১০০৩ ম্যাকবেধ। 

অচিরে হউক দূর সেই বাধা, 

পর সম বঞ্চি যাহে দোছে। 

রস। নেই মত প্রার্থন! সামার, প্রভূ! 

ম্যাক্ড। অদ্যাবধি স্বদেশ অবস্থা সেইরূপ? 

রস্। হায়রে! হুঃখিনী_ 

সভীত! জানিতে জাপনারে, 

জন্মভূমি নহে ত জননী আর, কবর সবার এবে। 

কিবা হয়, নির্ণম-অক্ষম সবে 

ছান্যমুখ নাহি আনব কার, 

দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, রোদনের ধ্বনি, 

ছিন্ন ভিন্ন মাহে সমীরণ, হইতেছে অহরহ ; 

কেহ নাহি লক্ষা করে তায়! 

ঘোর শোক নিতা নৈমিত্বিক ভাব, 

হয় ঘন মৃত্যু-ঘণ্টা নাদ,_ 

কে মরিল কেহ ন! জিজ্ঞাসে। 

মণ্ডকে কুনুম মাল! নাহি শুকাতে 
সাধুজন হত কত, 

মৃতু অগ্রে পীড়া না জম্মাতে। 

মাক্ড। পুঙ জনুপুত্ধ ইহা স্বরূপ বর্ণন!। 

মাকম। কিবা নূতন সংবাদ এবে ? 

রস্। পলে পলে হয় হেন নব বিবর্তন, 

পূর্ব দণ্ড অবস্থা! যে করিবে বর্ণন, 
হবে দেই হান্তের ভাজন-_ 

পরাতন সংবাদ ছবানিয়ে। 



মাকবেধ। ১০১ 

যেন হোরায় হোরার, 

ধটন] নিচয় বক্তায় উপেক্ষ। করে। 

ম্যাক্ড । কিরূপ অবস্থাগত পরিবার মম? 

বস। কেন? আছেন কুশলে। 

ম্যাকৃড। মম সন্ততি সকল? 

রস্। কুশলে সকলে। 

ম্যাকৃড। সে সবার, শান্তি ভগ করে নাই দরাচার? 

্সস। না, বিদায়ের কালে-_. 

দেখিলাম কুশলে সকলে । 

ম্যাকৃড | কিরুপ অবস্থা! সমুদয়, 

কহ সে সকল অনক্ষোচে। 

রস্।  প্রদানিতে ছুঃখকর এ সব সংবাদ, 

আমিবার কালে গুনিলাম জনশ্রুতি-_ 

বহু যোগ্য জন সেজেছে বিগ্রছে, 

প্রতীতি জ!মসল মদ তায়, 

অত্যাচারী দলবল আগুয়ান ছেরে- 

উপায়ের কাল উপস্থিত। 

দৃষ্টিতে তোমার সৈশ্ত হইবে লজন, 
নারীগণে প্রবেশিবে রণে 

নিদারুণ ছঃখভার তাজিবার ছেডু। 

ম্যাকম। ছোক এই সান্বন! সবার, 

অচিরে হইব অগ্রসর ; 
সদাশয় ইংলগ্ডের পতি, 

ধীর সিউয়ার্ড চালিত গশ সহ বাহিনী, 



১৪২ ম্যাকৃবেথ। 

ক'রেছেন প্রদান আমায়, 

রণদক্ষ বীরশ্রেষ্ঠ সিউ়ার্ড যেমভি, 

সমকক্ষ নাহি আর তার-- 

খুষটধর্্ম অবলম্বী সমস্ত প্রদেশে । 

রস। হায়! যদি হ'তেম সক্ষম, 

ভবাদে এ শুভ সংবাদে 

করিৰারে প্রতুাত্তর_ 

যোগা মম সমাচার, উচ্চনাদে মরুভূমে 

সমীরণে করিতে প্রচার, 

নরকর্ণে যেন নাহি পশে। 

মাকৃড। সাধারণ মম্বন্ধে কি এরূপ বারতা, 

কিন্ব৷ কোন অভাগা-হৃদয় এ সংবাদ অধিকারী? 

রস্। নাহি এ হেন স্থুজন-_ 

ভাগী যেব৷ নহে এ ছঃখের, 

কিন্তু, অধিকাংশ আপনার সম্বন্ধে কেবল। 

মাকৃড। আমার সম্বন্ধে যদি, 

শীঘ কহ-_কিবা হেতু না দাও বারতা? 

রস জন্মের মতন যদি শ্রবপ তোমার-- 

মম রমনায় নাহি করে দ্বণা, 

হায়! এ ছেন কঠিন বাকা নিঃসৃত হইবে তায়,-_ 
যাহ! কভু করে তব করে নি প্রবেশ। 

মাকৃড | হু, বুবিয়াছি। 

রস্। পুরী আক্রমিত নির্দয়তা সহকারে, 
হত্যা করিয়াছে তব দার। পুত্রগণে ; 



ম্যাকৃম। 

ম্যাকৃূড। 

রস্। 

ম্যাকৃড। 

রস্। 
মাকম। 

ম্যাকৃড। 

মাকম। 
ম্যাক্ড। 
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আহা! শাবক বেষ্টিত সেই বন্ত কুরঙ্গিণী, 

শুনিলে বর্ণনা মৃতু হবে আপনার । 

হা করুণাময়! 

শিরন্ত্রাণে মুখ আবরণে, কি হেতু নীরবে রহ? 

ভাষে-_-ছঃখ করহ প্রকাশ; 

গোপনে ধরিলে দুঃখ হাদে, 

তগ্র হবে হদাগার। 

হত সন্ততি সকল? 

দার।, পুল, দাস, দাসী, পাইল যাহারে। 

আর হেথ! আমি আইনু পলাঃয়ে! 

প্রিয়ায় করেছে হত? 

কি আর কহিব! 

ধৈর্যা ধর, জীবন বিনাশকারী-_ 

এ ছুঃখ হইতে মুক্কিলাভ হেতু, 
এক্স করি প্রতিহিংস! ওষধ সেবন। 

নাছি সন্ততি ইহার) 

আহা, সুন্দর সম্ভতিগণ মম! 

দকলে-_সকলে কি হয়েছে নিহত? 

আরে নারকী আতায়ী! 

আহা! শাবক সহিত কপোতীরে-- 

ল/য়ে গেলি বিদরি দারুণ নখে! 

কর শোক জয়, দেহ নরত্বের পরিচয়। 

শোকে নাহি দিব স্থান, 

কিন্ত, বেজেছে আধাত,--মানব হৃদয় মম! 



১৪৪ 

ম্যাকম। 

ম্যাক্ড। 

মাকম। 

খ্যাকৃবেখ। 
১১১১১১১১১১১ 

আহা! অতি যতনের ধন-. 

অবশ্য স্বরণ হ'বে। 

হা ঈশ্বর! হত্যাকাঁও দেখিলে সকলি ? 

নিরাশ্রয়ে আশ্রয় ন7 করিলে প্রদান ? 

এবে হত জনে কর গ্রহণ! 

আরে পাতকী ম্যাক্ক, হত ববে তোর দৌষে। 

অতি হেয় আমি, 

নিহত, নির্দোবীগণে আমার কারণে। 

ভগবান, রাখ হে কল্যাণে মে সবারে। 

শাণিত করহু জনি শোকের প্রন্তরে, 

£খ হোক রোষে পরিণত, 

হক উত্তেজিত অগ্তর তোমার, 

কদাপি শিখীল নাহি হয়। 

ওঃ! রমণীর মত চোখে ধার বরিধণ, 

বিল গর্জন মুখে, ন1 সম্ববে আম! হ'তে। 

কিন্তু ভগবান! বিলম্ব করহ দূর, 

ছরাচারে দাও ছে সদ্যুধে ফোর.” 

অসি দৈর্ঘ্য মাঝে ব্যবধান, 
যদ্যাপি সে পায় পরিত্রাণ, 

ছে ঈশ্বর, ভুমিও মাজ্ন| ক'রে! ভায়। 
বীর সম এ ভাব তোমার, 

এস যাই রাজার মমীপে। 

দল্বল গ্রস্তত সকল, 

আছে বাকী বিদায় গ্রহণ। 
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পতন উন্মুখ এবে, পক ফল সম সেই দুরাচার। 
পাপে দণ্ড করিতে বিধান, 

উত্তেজিত করিতেছে এখ্বরিক বল,_. 

সে শক্তির, নিমিত্ত আমর! সবে) 

ধৈর্যা ধর, বাধ বুক, শোক কর দূর । 
নাহি হেন তমাচ্ছন্ন অনন্ত রজনী, 

অস্তে যার প্রকাশ ন! পায় দিনম্ি। 

[ সকলের প্রশ্বাৰ। 

পঞ্চম অঙ্ক । 
৮ পাসপিপাখচা ভারি ০০ ০ 

প্রথম দৃশ্য। 

ডান্মিনান ছুর্গের কক্ষ। 
(ডাক্তার ও পরিচারিকার প্রবেশ ) 

ডাক্তার। আমি ছই রাত্রি তোমার সহিত জাগরণ ক'রেছি, 

কিন্তু ভূমি যেরূপ ব'লে, তাঁর ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না, রাজী 

কবে শেষ বেড়িয়েছেন? 

পরি। মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া! অবধি আমি দেখেছি, তিনি 

গান্রবস্ত্র ধারণ ক'রে শযা। পরিত্যাগ করেন, পেটিক খুলে কাগজ 

বাহির ক'রে লন, ভাজ ক'রে ভাতে লেখেন, পড়ে মোড়ক 

করেন, তার পর আবার শব্যা় যান? কিন্তু সমন্ত সময় গাঁ 

নির্রায় অভিভূত। 
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ডাক্তার । এ প্ররুতির অতিশয় বিরূত ভাব। নিত্রিত অথচ 

জাগ্রতের ঠায় কার্য) এই বিকৃত নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ও অপরাপর 

কার্ধ্য ব্যতীত কখন কোন কথা বলতে গুনেছ? 

পরি। নে ম'শায়, আমি বল্তে পার্ৰ ন1। 

ভাক্তার। তুমি আমান বল, আমায় বলা উচিত। 

পরি। যখন আমার কণার সাক্ষ্য নাই, মশায় হোন আর 

অন্ত কোন বাজি হোন, আমি কা'কেও বল্ব ন!। দেখুন, তিনি 

জাস্ছেন । 

(লেডী-স্যাকবেথের প্রবেশ ) 

ঠিক এইরূপ অবস্থাই হয়, ষ্পূর্ণ নিত্রিত লক্ষ্য করুন, সরে দীড়ান। 

ডাক্তার। ও আলে! কোথায় পেলেন? 

পরি। কেন ? তার কাছে ছিল, আলে! সর্বদাই তার কাছে 

থাকে; এইরূপ তার আল্ত।। 
ডাক্তার। চক্ষু খোলা রয়েছে। 

পরি। হা, কিন্তু দৃষ্টি আবন্ধ। 

ডাক্তার। একি করেন? হাত রগড়াচ্ছেন দেখ। 

পরি। এ রূপই ক'রে থাকেন, যেন হম্ত ধৌত কচ্ছেন; 

প্রায় অর্ধ দণ্ডকাল ক্রমান্বয়ে এইরূপ কর্তে দেখেছি। 

লেডী্ম্যাক্। এখনও এখানে দাগ র'য়েছে। 

ডাক্তার। শোন, কথ। ক'চ্ছেন, আমি টুকে নিই, নইলে 

ঠিক শ্মরণ থাকৃবে ন1। 

লেভী-ম্াকৃ। দূর হ নরকের কালি, দূর হ! এক- ছুই, 

এই তো! কাজের সময় হয়েছে, নরক কি অন্ধকার! ছি--প্রত্থ, 

ছি! তুমি যোদ্ধা! হ'য়ে ভয় পাও? যেজ্ানে জানুক, কিসের 
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ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী ভয়েকে দায়ী করতে সাহসী 

হবে? কিন্তু কে ভেবেছিল বুড়োর শরীরে এত রক্ত । 

ডাক্তার। লক্ষ করছ! 

লেডী-ম্যাক। ফাইপের অধিপতির এক স্ত্রী ছিল, সে এখন 

কোথায়? কি, এহাতকি পরিষ্কার হ'বেনা? আর ও কথ৷ 

কেন প্রভু, আর ও কথা কেন? তোমার এই আতন্কেই সমন্ত 
পণ কর্লে! 

ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ! বা ক'রেছ, য| জেনেছ, ত! ন! জান্লেই 

ভাল ছিল। 

পরি। উনিযা বল্লেন, আমি নিশ্চর বুঝতে পাচ্ছি, সে সব 

বলবার উপযুক্ত নয়। এ যেকি ভাব, 'তা কেধল ঈশ্বরই ভানেন। 

লেডী-মাক্। এখনও শোণিতের গন্ধ র'য়েছে। সমস্থ 

আরবা সুগঞ্ধিতত আমার তস্য ছুগন্ধ ঠান হবে না? ওঃ চো কো! 

ডাক্ার। কি দীর্ঘশ্বাস! অস্তঃকরণ অতি ভারাক্রান্ত ! 

পরি। রাজদেহ, রাজনম্মান পেলেও আমি, এরূপ মন্তঃকরণ 

হৃদয়ে ধারণ করতে সম্মত নই। 

ডাক্তার। সতা, সতা, সতা। 

পরি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন আরোগালাত 

করেন। | 

ডাক্তার। এ পীড়া আমার চিকিৎসার বাইরে। কিন্তু আমি 

জানি, অনেকেই এরূপ বেড়া'ত,-যারা সম্ঞান মৃহালাত ক'রেছে। 

লেডী-ম্যাক। হাত ধুয়ে ফেল,__রাত্রিবাস পরিধান কর। 

ওরূপ মলিন ছ'ও না, আমি তোমায় বল্ছি,_বাঙ্কে। কবরে, 

গোর থেকে উঠে আস্তে পার্বে না। 
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ডাক্তার । ওঃ এতদু্স 

লেভী-মাকৃ। শয্যায় চল--শধ্যায় চল! এ বহিষ্ারে 

আঘাত! এস--এস--এস--এস ! আমার হম্ত ধারণ কর! যা 

হয়েছে, তা আর ফিরুবে না! শধ্যায় চল, শয্যায় চল-_ 

শধ্যায় চল! 
[ প্রস্থান । 

ভাক্তার। এখন কি শঙ্যাতেই যাবেন? 

পরি। বরাৰর। 

ডাক্তার। লুক্কায়িত অন্তরের পাপ প্রচারিত, 

অ-স্বভাব কার্যে ছয় অন্বভাব ছঃখের উদয়। 

কলুষিত মন, 

কর্ণহীন উপাধানে কহিবে গোপন কথা । 

বৈষ্ভের অপেক্ষা এ'র দৈব প্রয়োজন । 

জগদীশ্বর--জগদীশ্বয় ! 

মাঞ্জনা৷ করুন আমা সবে। 

যাও, পশ্চাতে উহ্ীর, 

সর্বদা রাখিবে দৃষ্ি, দূর কর উদ্দিঘ্নের কারণ সকল। 
হোক মঙ্গল তোমার, বিদায় এক্ষণে। 

মুত আধি, স্তপ্ভিত অন্তর মম-_ 

বহে তাহে চিন্তান্োত খর, 

বাকা উচ্চারণে হুয় ভয়। 

পরি। নমক্কার-_-বৈদারাজ, বিদায় এখন। 

[ ইউচ্চয়েয প্রস্থান। 



দ্বিতীয় দৃশ্য । 
ডান্সিনান নিকাস্থ প্রদেশ । 

( রণ-বাদা__মেন্টিয়েখ, কেট্নেস, র্যাঙ্গাস, লেনকস ও সৈম্যগণ 

মেন্টি। অদূরে ইংরাজ দল বল; 

য়াঙ্গাস। 

কেটনে। 

লেনক্। 

মেণ্টি। 

কেটুনে। 

চালে সেনা মাকম-_ 

মাতুল তাহার আর ম্যাকৃডফ ধীমান। 

প্রতিহিংসা! তৃষা জলে সে সবার, 

যেই প্রয়োলনে আসিয়াছে রণে, 

খুষি তায় হয় উত্তেজিত, 

ঘোর রণ-কোলাহল রুধির ক্রিযায়। 

আসিতেছে বার্ণাম কাঁনন অভিমুখে, 

ভেটিব তথায় সে সবায়। 

হয় তে| ডনালবেন রাজার তনয়, 

মিলিয়াছে সহোদর সনে । 

নিশ্চয় নাহিক তিনি সাথে। 

সমাগত বীর যত, জানি সে সবারে। 

সাক্তিয়াছে নিউদ্বার্ড তনয়, 
শশ্রহীন অন্ত যুবাগণ, পদ পণ প্রথম যোঁবনে যে লবার। 

অত্যাচারী কি করে এখন ? 

ডান্দিনান মহাছ্র্গ করে সুসজ্জিত, 

কেহ বলে হয়েছে উন্মাদ, 

জগ্ডে যার! ঘ্বপা! তদোধিক নাহি করে, 

রোযাঞ্ধ বলিয়া! তারে করিছে বর্ণন। 

3৩ 



১১৪ ম্যাক্বেথ। 

কিন্ত নিশ্চয় এ কথা, 

বিকৃত সকল কার্য তার 

নহে কোন নিয়ম অধীন। 

রাঙ্গান। অগ্গুভব করে এবে 

| হস্তে লেপত জড়িত গুপ্ত হতা। বত। 

প্রন্তিক্ষণে বিদ্রোহ বিশ্বাস ভঙ্গে করে তিরস্কার | 

সৈন্তগণে, মানে মাত্র ডরে, 

প্রেমে বাধা নতে ফেহ। 

এবে রাজা, ভার হয জ্ঞান 

বীর পরিচ্ছদ যথ! বামন তশ্বর কার়। 

মেণ্টি। চমকে শিহরে ঘন ঘন, 

(বচিত্র নহে ত তাহা। 

আম্মগ্রানি করে সদা মন, 

পাঁপদেছে করিয়া বসতি! 

কেটনে। প্রকৃত অধীনে ধার আমরা সকলে, 

চল যাই হই গিয়ে ঠাহার অধীন; 

রোঁগগ্রন্ত রাজোর মঙ্গল, চল ভেটিব ভীষকে। 

মিলি তার সনে, শেষ বিন্দু অঙ্গের শোণিত করি দান 

জন্মভূমি ধৌতের কারণে। 

লেনক্। ডুবাতে কন্টক বৃক্ষ, 

প্রন্ম/টত করিবারে এ রাজ-কুম্ুম, 

শোণিত মোক্ষণ, প্রয়োজন মত আনন্দে করিব লবে। 

অগ্রসর হই মোরা বন অভিমুখে। 
সপ [সফরের প্রস্থাৰ। 



তৃতীয় দৃশ্য । 
ডান্সিনান ছুর্গ-কক্ষ। 

( মাকবেখ, ডাক্তার ও অনুচরগণ ) 

হ্যাকৃবে । নাহি চাহি সমাচার, রাক্তা তাজি যাক যেবা যা, 

বার্ণাম কানন না"মাসিলে গান্মিনানে 

শঙ্কা নাহি ম্পশিবে মামাফ। 

কেবা! দেই বালক মাকম, 

নহে মেকি রমণী প্রহ্ন5? 

মানব প্রারন্ধ অবগত, 

যেই উপদেবীগণে বলেছে আমা 

'লাহি ডর, র্ণীর জাত আছে মত জন, 

শন্ষি নাহি দরে তবপনে।। 

তবে দূর ভরে বিশ্বাসঘাতক 

যছ সরদার সকল। 

ইংরাজের ভোগী চৈষে ভগে সম্মলিত। 

থেমনে চালিভ মামি, যে অস্থর ধরি গদি মাঝে 

সন্দেহের ভারে তাত কহ না ছুবিবে,-- 

আশঙ্কায় কু তার কম্প না! ধরিবে। 

( জনেক উহার প্রবেশ ) 

আরে ভীরু! প্রেত তোর কালি দিক মুখে! 

ভীত এ ভঙ্গী তুই পাইলি কোণায়? 

ভতা। দশ সহত্র- 

ম্যাক্ৰে। ক্ষীণ মরালের পাল ভীক! 



১১২ 

ভৃত্য। 

ম্যাক্বেধ। 

সৈশ্গগণ মহাশর ! 
ম্যাকৃবে। নখাধাতে রক্তপাত কর মুখে_- 

ভৃতা। 

পাও গণ্ড টাকে বাছে তোর। 

আরে কর্ণহত্ত। চর! কোন্ সৈল্গ আরে রে নির্বোধ? 

ংম হোক আত্মাতোর! 

শ্বেতগণ্ডে করে আঙ্গঙ্কার আবির্ভাব-- 

কোন্ সৈশ্ট আরে মিকৃতবদন 
ইংরাজের দল বল জবধান মহারাজ ! 

মযাক্বে। দুর হ'রে কুৎসিং কান। 

[ ভূতের প্রস্থান। 

মিটন! হাদি তঙ্গ ছয় মোর এ দৃন্ত-_ 
আরে রে সিটন! এই আক্রমণ 
হয় তে। দানিবে শাস্তি চিরদিন তরে, 

নতুবা করিবে মোরে সিংহাসন চাত। 

বহুদিন গত এ জীবনে, 

গু এ জীবনতরু এবে-_. 

নীলপঞ্জ তার ধরিয়াছে হরিদ্রা বরণ। 

মান, প্রেম, গ্রতৃত্ব বা বান্ধব মণ্ডল, 

বার্ধকোর মাথী যে সকল আমার ন| হবে কডু। : 

কিন্তু পরিবর্তে তার গাঢ় অভিশাপ, 

উচ্চভাষে নহে প্রকাণিত ). 

মুখের সম্মান, ডরে করে দান- 

অসন্বত চিত যেই সম্মান প্রদানে। 

মিটন! 



ম্যাক্বেধ। ১১৩ 

(সিটনের প্রবেশ ) 

সিটন। কিব! আল্ঞ। মহারাজ। 

সাক্বে। আরও কিবা নূতন সংবাদ ? 

সিউন। নিশ্চিত হ'য়েছে এবে সকল বারতা । 

ম্যাফ্বে। করিব সংগ্রাম_যতদিণ মাংস নাহি খে পড়ে 

অস্থি হতে খণ্ড খণ্ড ভয়ে। 

যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা, বশ্ম দেহ মম। 

সিটন। প্রয়োজন নাহি তার এবে। 

ম্যাকবে। করিব ধারণ। 

প্রের' অশ্বররোহী চারিভিতে, 

মে কেহ ভয়ের কণা কচু, 

ফাঁসীকাঠ্ে ঝুলাও তাহারে, পেছ বন্ম। 

কহ বৈগ্ঠ, রোনীর অবস্থা কিবা? 

ডাক্তার। এ তে। পীড়া নে মারাড, 

কল্পনা-সহ্ৃত ছবি আধিক ত ভয়ে অধিবত, 

করিয়াছে বিগ্লাম বঙ্জিত ঠারে।, 

ম্াকবে। কর মারেন্য প্রদান এ পাড়ায়! 

পার না কি মানাবাপি করিতে মোচন, 

স্মৃতি হ'তে উত্বাড়িতে নার কি হে তুমি 

ছুরস্ত সন্তাপ বদ্ধমূল? 

অগ্নি বণে থরে গরে মন্ঠিক মাঝারে 

লেখা মন্ুতাপ লিপি- 

আছে কি কৌশল তব হুছিবারে তা? 

অন্তর গর্ল যাঁর প্রথল পড়নে! 



১১৪ ম্যাক্বেখ। 

বাধিত হদয়াগার, ধিশ্বৃতি অমুতবারি করি দান 

ধৌত কর-_পার যদি । : 
ডাক্তার । এ ভীষণ রোগে মা রোগীই ভীষক।. 

মাক্বে | কুকুরে উধর্ধ বর দান, পলাছি মম গ্রয়াজন ! 

দেহ সীজোয়! পরায়ে, দেহ দওড, প্রের' অশ্বারোহী ।” 
বৈদা, গলায় সরদগণে। 
“আরে, হও ত্বরাষ্তিত !” 

মূত্র ছেরি করে যথা রোগের নিয়, 

পার কি করিতে স্থির কি পাড়ায়, আক্রান্ত এ স্থান? 

আছে কি রেচক, খাছে পূর্ববং স্বাস্থা করে লাভ ? 

পার যদি, ছেন উচ্জারবে প্রশংপি তোমায়-_ 

যাছে গ্রতিধ্বনি, পুনঃ কহে সে প্রশংসাবাণী। 

“লহ ছিন্ন করি।” 

সোগামুখী প্রভৃতি সারক কিছু আছে, . 

নির্গত করিতে এই ইংরাজের সেনা? 

শোন কিছু তা'দের সংবাদ? 

ডাক্তার । হেরি রগ সমাবেশ, নান! কথা হয় আন্বোলন। 

ম্বাক্বে। ( মিটনের প্রতি) নিয়ে এম আমার গম্চাতে। 

পরাজয়, মৃত্যু-তয় করি কি কারণ? 

যতদিন নাহি আসে বার্ণাম কানন। 

ডাক্তার। (জনাস্ত্িকে ) এ স্থান ত্যাজিতে বদি পারি একবার, 

অর্জন জাশায় পুনঃ না আসিব জার ! 
| গরস্থান। 



চতুর্থ দৃশ্য। 
বার্ণাম কাননের নিকটস্থ গ্রদেশ। 

। ম্যাকৃম, বৃদ্ধ সিউয়ারড, যু! সিউয়ার্ড। মাক্ডফ, মেটিয়েখ। কেট্মেল। 

ঘা।ঙগাস। লেনকৃস, রস্ ও সৈক্জগণের প্রবেশ) 

মাকম্। বদ্ধুগণ, অনুমান করি, সুদিনের আর বিলম্ব নাই, 
নিজ নিজ গৃহ আর বোধ হয় ভয়ময় হ'বে না। 

মেন্টি। তার আর মন্দেছ কি! 
বুসিউ। সম্মুখে কি বন? 

মেন্টি। এর নান বার্ণান কানন। 

ম্যাকমূ। সেনাগণ, এক একট! বৃক্ষশাখ! সকলে ছেদন 

ক'রে ধারণ কর। শাখা অন্তরালে আমাদের সৈগ্তের সংখা! নির্দীত 
হবে না; যথার্থ সংবাদ কেউ পাবে না। 

সৈম্তগণ। যথা আল্ঞা। 

বুলিউ। কেখল এই সংবাদই পাওয়। গিয়েছে যে, ছরাস্ 
নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছূর্গ মধ্যে আমাদের আক্রমণ প্রতীক্ষায় আছে। 

মনে মনে ধারণা, শীত আমর! ছুর্গ অধিকার ক'রৃতে পার্ব ন1। 

মাকম। এতার প্রদান তরঙসা। কারণ, যারাই সুযোগ 

পেয়েছে, তারাই তা'কে পরিত্যাগ ক'রেছে। ছোট বড় সকলেই 

এ বিদ্রোছে মিলিত হয়েছে) তয়ে ব) হোক, অন্তরের লহিত কেহ 

তার শ্বপক্ষ নয়। 

মাক্ড। এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের মতামত খআন্োলনের 
গ্রয়োজন নাই; যখন সত্য দেধৃব, তখন আমর! ব'লব। জাপা 

শ্রম-সহকারে যুদ্ধ কার্যে নিযুক্ত খাকি। 



১১৬ মাক্বেধ। 
০৯ এ এ আও আস 

বুমিউ। আমাদের লাভাল!ভ গণনার সময় উপস্থিত, সুখ 

সংগ্রামে তাহা! নির্ণীত হ/ব। 

অনিশ্চিত আশা, মনে নান! কথা কয়, 

অস্ত্রে অগ্ত্রাঘাতে হবে সতোর নির্ণয়, 

উপস্থিত রণে চল লই পরিচয় । 

দৈগ্ভগণ।-_ ( গীত ) 

গোড়-_ত্রিহাল। 

ঘোর রোলে ভেরী বাদ্গে। 

বীর বাঁকুল রণসাজে, 

ফলক ঝক্ ৰাক্, চুদ্বিত রবিকর, 

নীরব বীর ব্রজ প্রফুল্ল অন্তর। 

উথলে বীরমদ, চঞ্চল ত্রুতগদ, 

ধীর গভীর ভেরী বাছে, হৃদি মাঝে। 

[ নকলের গ্রথান। 

পঞ্চম দৃশ্য । 
ডান্সিনান ছুর্গাভ্যন্তর | 

(মাববধ ও মিটন) 

মাক্বে। প্রাচীর উপরে কর পতাকা উড্টীন। 

আসে তারা, শব্ধ চারিদিকে, 

ঘি হর্স, আঞমণ উপেক্ষা করিবে। 

বেড়ি! রক অরি 

হম্পঙ্গর, ছুভিক্ষে না গ্রাসে যত দিন। 



ম্যাক্বেথ। ১১৭ 

গ্বপক্ষ বাহিনী বদি ন! হইত শক্রর সহায়, 
রণক্ষেত্রে হ'য়ে সন্দুখীন, 

খেদাইয়! দিতাম সকলে গৃহমুখে। 

( নেপথ্য স্ত্রী-ফধ্বনি ) 

কিসের এ ধ্বনি? 

মিটন। স্ত্রীলোকের কছধ্বনি শুনি, মহারাজ! 
| প্রস্থান । 

ম্যাক্বে। তুলিয়াছি শঙ্কার আন্বাদ, 

ছিল হেন দিন, গুনি নিশীথ রোদন ধ্বনি 

শিথিল হইত যত ইস্ত্রি আমার) 

দর্ঘটন| বর্ণন| গুনিয়ে, কণ্টকিত-__ 

উিত হইত কেশ মম জীবিত সমান ; 
এবে বিভীধিক1 সনে করিয়!ছি পূর্ণপাত্র পান। 

হত্যাকারী চিন্তায় আমার, অন্তরঙ্গ বিভীষণ| ) 

আর ন! শিহরি তারে হেরি। 

(সিটদের পুনঃ প্রবেশ ) 

কিসের রোদন ধ্বনি? 

মিটন্। রাজ্ঞী মৃত মহারাজ ! 

ম্যাকবে। মরণ আছিল শ্রেয়ঃ পরে। 

রাজী মৃত-- 

হেন কথার সময় সঙ্গত হইত কোন দিন। 

কলা--কলা--কলা 

চলে ধীর পদে দিন দিন, 

হয় লয় নিীত সময়ে 



১১৮ ম্যাকবেধ। 

প্রার্ধ লিপির শেষাক্ষরে 

গত কলা একত্র হইয়ে, 
লয়ে যায় পথ দেখাইয়ে, 

মিশাইতে শশান দূলার। 
নিভে যা, নিভে যা, ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ! 

চলচ্ছাঁয়! মাত্র এ'জীবন; 
ক্ষুদ্র অভিনেতা, নিজ অভিনয় সময়ে যেমন, 

মদগর্বে চলে রঙ্গৃস্থলে, 

হস্ত পদ সঞ্চালিঘবপ্ন গর্জন করিয়ে; 

পরে তার তথ নাহি জানে কেহ, 
বাতুলের গল্প এ জীবন, 

অর্থহীন মাত্র--বহু বাক্য আড়ম্বর। 

(দূতের প্রবেশ ) 
আসিয়াছ রসন! চালন! হেতু? 

সত্ব কহ কিবা উপন্তাপ! 

দুভত। অবধান প্রত, দেখিয়াছি যাহা,-- 
নাহি জানি বর্ণব কেমনে? 

মাক্বে। ভাল কহ মহাশয়! 

দুত। আছিলাম প্রহরী শিখরে বার্ণাম কানন অভিমুখে, 
মনে হ'ল, ক্রমে যেন বন অগ্রগামী । 

ম্যাকবে। মিথ্যাবাদী, জীতদাস ! 
দুত। মিথা! বদি হয়, শান্তি দিও মহাশয়, 

এক আর অর্ধ ক্রোশ মাহ ব্যবধান, 

প্রত্যক্ষ হইবে তব, সচল কানন--মহায়াজ। 



ম্যাকবেধ। ১১৯ 

ম্যাকবে। মিথা যদি হয় তোর বাণী, 

ঝুলাইব প্রথম তরুতে তোরে,__ 

যতদিন অনাহারে শুষ্ক নাহি হুও। 

কিন্তু যদি সতা হয় তোর ভাষ, 

মম প্রতি কর যদি সেরূপ ব্াযাভার, 

তাহ! আর নাহি আমি গণি। 

প্রতিচ্ত হইতেছে প্রতিজ্ঞা আমার 

জন্মিল সংশয়, পেত্রীর দবি-অর্থ ভাষায়, 

সত্য সম কহে মিথা! বাণী-_ 

"ভয় নাই, যত দিন বার্ণাম কানন 

ডাঁনসিনানে না করে গমন ।” 

এক্ষণে কানন আসে চলি। 

অন্ন ধর, অস্থ ধর, চল রণে, 

সতা যদি হয় এর বাণী 

নহে পলাক্জন, 

নহে অলসে এ স্থানে অবস্থান, 

অনাসক্তি জন্মিতেছে নৃর্ধোর আলোকে । 

উচ্ছ! হয় মেদিনীর হউক পতন, 

কর রণঘণ্টা নাদ-_ 

বয়ে যঃক বঞ্চা, হোক প্রলয় উদয়, 

বীর সাজে অস্কতঃ করিব তনুক্ষয়। 

[ প্রস্থার। 



ষষ্ঠ দৃশ্য। 
ডান্সিনান দুর্গের মন্মুখস্থ প্রান্তর । 

(ম্যাকঘ, বৃদ্ধ সিউয়ার্ড, মযাকডফ, ও শাখাহত্তে তাহাদের সৈদ্তগণ) 

ফ্টাকম। এবে উপস্থিত মোক্া সবে, 

বু.সিউ। 

মাক্ড। 

দূর কর শাখা আবরণ, 
স্বরূপ গ্রকাশ হো তোম! সবাকার । 

ছে মাতুল সুধীর! 

গু সনে প্রথম সংগ্রামে, 
আজ আরতি তোমার। 

আমি আর বীর যাক্ডফ, ক্রমারয়ে পশি রণে--. 

পরিশিষ্ট কার্ষা সাঙ্গ করি। 

বিদায় এক্ষণে, 

অস্ত রাত্রে বিপক্ষ হইলে সম্গুখীন, 

সমরে যস্তপি হই উন, 
করে যেন বিমুখ আমায়। 

পূর্ণশ্বাসে কর তৃর্ধাধ্যনি- 

অগ্রগামী সময়ে গভীয় নিনাদিনী। 



সপ্তম দৃশ্য। 
রণ-ক্ষেত্রের অপর প্রাস্ত। 

( ম্যাকবেথের প্রবেশ ) 

ম্যাকৃবে। বান্ধিয়াছে দগড সনে মোরে যেন, 

পলাইতে নাহি পারি, করিব সংগ্রাম-- 
বন্ধ ক্ষ, কুকুরের সনে যথা যুঝে। 

কেব! হেন, রমণীর গর্ভম্বাত নহে? 

হেন জনে ডর মম, নহে অন্গ কারে! 

(যুবা-সিউয়ার্ডের প্রবেশ ) 

যু-সিউ। কিবা তব নাম? 
ম্যাকবে। শুনিলে সভীত চিত হইবে তোমার । 

যূ-মিউ। না, নরক নিৰাঁসী হ'তে উগ্রতর নাম যদি ধর়। 

মাব্বে। ম্যাকৃবেখ আমার নাম। 

যু-সিউ। কর্ণে মম এ হ'তে ঘ্বণিত নাম, 

প্রেত-পতি উচ্চারিতে নারে। 

ম্যাকবে। নাঁআর এ ছেন ভীষণ । 

যু-সিউ। মিথ্যাবাদী, ঘৃণিত নারকী, 

অসিমুখে প্রকাশিব বিখা! কথা তোয়। 

(পরম্পর যুদ্ধ ও যুব-সিউয়ার্ডের মৃত্যু । ) 

ম্যাকবে। রমণী-সন্কৃত তৃমি, 

রমনী-সন্ভৃত নরে যত অস্ত্র ধরে, 

উপেক্ষি নে সবে, আমি ছা নহকায়ে। 
( প্রস্থাদ। 



১২২ ম্যাকৃবেখ। 

(রণনাদ-স্টাক্ডফের প্রবেশ ) 
ন্যাকৃড। শব এ দিকে। 

ছরাচার, দেখি রে বন তোর; 

মম অস্ত্রে বদি হত না হ'স্ পামর! 

মম মৃত দারাপুত্রগণে, নিতা আসি দাড়াবে সন্ুখে। 

অর্থলোভী অস্ত্রধারী হ্বীনপ্রাণিগণে, 
আঘাঁতিতে নারি আমি। 

না পাইলে তোরে, ভীক্ষধার তরধারি মম 

রাখিব পিধানে কার্ধাহীন। 
বুঝি আছে এ স্থানে,--খঁ উচ্চ কাড়ার নিনাদ, 

সর্ব্ব উচ্চ ধ্বনি শুনি হয় অনুমান, 

দেখি যদি পাই তারে । 
তাগাদেবি, নাহি আর অধিক প্রার্ঘন। মম। 

[ প্রস্থান । 

(ম্য।কম ও বৃদ্ধ লিউয়ার্ডের প্রবেশ ) 

বদিউ । এই পথে এই পথে মহাশর, 
বিনাধুদ্ধে ছুর্গ করগত ; 

বিপক্ষ শ্বপক্ষ হেরি অগ্নির বাহিনী, 

বীরদস্তে যুঝিছে সরদারগণে। 

বিজয় উদয় আজ আপন। হইতে, 

সব কার্য আম! সবাকার । 

মাকম। স্বপক্ষ এ অরি, ইচ্ছ! করি, ন| করে আঘাত। 

বৃুসিউ। প্রবেশ করুন ছর্গে মহাশয় 
[ উদ্ভয়ের প্রস্থান। 



অফম দৃশ্য। 
দ্বক্ষেত্রের অপর ভাগ । 

( ম্যাকবেখের প্রবেশ ) 

স্যাক্বে ৷ বাতুলের মত. 

পূর্বতন রাদ্রগণে, রাখিতে সম্মান 

নিজ অস্ত্রে তাজিত জীবন। 

আমি নাহি খেলিব সে খেলা, 

নিজ অস্ত্রে না হ'ব নিধন 

দেখিতেছি জীবিত সকলে, 

অস্ত্রের আঘাত উত্তম শোভিবে দেহে । 

( ম্যাক্ডফের প্রবেশ) 

ম্যাক । দের ওরে নারকী কুকুর! 

ষ্যাকবে। অগ্টের অপেক্ষ। আমি- 

পরিহার করিয়াছি তোরে, যাও ফিরে। 

হটয়াছে আম্মা! মম ভারাক্রান্ত অতি, 

তোর আম্মীয় শোগিতে। 

মাক্ড। নাহি বাকা মোর, মম বাকা তরবারে ! 

আরে শোণিত-পিপাসী-মূঢ, 

তাষ! নাই নাম দিতে তোর ! 

(পরম্পর নুদ্ধ) 

স্যাকৃবে। মিথ্যা পরিশ্রম, অচ্ছেদা বারুর অঙ্গে. 

তীক্ষধার অপির জাধাত. বরঞ্চ সহজ ভবে 



১২৪ ম্যাক্বেখ। 

শোণিত মোক্ষণ, 

তুই মম দেহ হ'তে, বারিকি কন্িতে কু । 

হান্ অস্ত্র ভেন্ত শিরোপরে-_ 
মোহিনী জীবনধারী:আমি, 

নারীগর্ডাত নাহি করিবে হরণ। 

হরে নিরাশ্বীস, যাস্ুন! ফলিবে আর! 

ক'রেছিন্ এত দিন যাঁর মেবা! তুই, 

কবে মে দেবতা! আরে 

“অসময়ে ম্যাকৃডফ: 

বহিষ্কত জননী-ঠর হ'তে 

ভীষকের অস্ত্রের গ্রতাবে।” 

মাকৃবে। ক্ষয় হোক জিহ্বা, যাহে কহে হেন ভাষা, 

মমুযাত্ব আমার কুঞ্চিত যে কথায়। 

বাঞীকরী এ ডাকিনীগণে, 

প্রায়ের উপযুক্ক নহে আরু। 

হই ভাবে কহে কথা,-- 
কর্ণে কছে প্রবোধ বচন 3-- 

আশা ভঙ্গ করে অবশেষে । 

যুদ্ধ না করিব তোর মনে। 

ম্যাকৃড। হও তবে অধীন আমার ভীরু! 

ৃষ্ত বস্ত হ'য়ে কয় জীবন যাপন, 

অপ্রাপ্য জন্বর সম রাখিব রে তোরে, 

তুলি ধবজ! লিখিৰ তাহায়,-- | 

“ছোখে যাও. এই স্থানে অভাচারী মূঢ় ৮ 

এ পপ 

রি 



ম্যাকিবেধ। ১২৬ 
টি ৬০ ৮০৮ 

ম্াকৃবে। না মানিৰ পরাজয়, 

বালক ম্যাকম, তার পর্দানত হ"য়ে-- 

সাষ্টাঙ্গে চুদ্ধিব ভূমি ? 
কুবচনে উত্যক্ত করিবে হীনজদ! 

বার্ণাম কানন যদি এসেছে চলিয়ে, 

তুই রে বিপক্ষ--ন'স্ নারীগর্তদাত, 
তথাপিও পরীক্ষিব কিব। হয় শেষ । 

কর আক্রমণ, হ'বে লে-নিযলগামী, 

প্রথমে যে ক'বে--“হইয়াছে। সথর। সন্বর |” 

[ বৃদ্ধ করিতে ফরিতে প্রথাদ। | 

টি 

দুর্গাত্যস্তর । 

( রপবাদাস্পাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড। রস্, অযাতাগণ ও সৈস্তগখের প্রবেশ ) 

মাকম। যে লকল বন্ধুগণ নছে উপস্থিত, 

ফেরে যেন নিরাপদে সবে। 

বৃুসিউ। সমর-তরঙ্গে বাবে কেহ কেছ ভামি, 
বিদ্মান এ সকলে হেরি, ভাবি দনে-- 

ছুলতে হয়েছে আজ বিজয় অর্জন। 

মাাকম। সদাশর় পুত্র তব জার মাকৃতফ 

উপস্থিত নাহি হেখা? 

রস। মহাশয়, পুর তব বীর বাবহারে 

শুধিয়াছে বীরত্বের ধার। 



১ 

! 

১২৬ 

বৃ-সিউ। 

রস্। 

বু'নিউ। 
 সস্। 

বৃ'সিউ। 

ম্যাকষেখ। '" 

যৌবনে করিয়ে পদার্পণ-_ 
বীর্ধযবলে নরত্বের দিয়ে পরিচয়, 

পশি রণে অসীম সাহসে, 

অটল অচল যোদ্ধার মণ্ভন 

দিয়াছেন দেহ বিসর্জন ! 

পড়েছে সমরে ? 
কি কহিব মহাশয় ! 

আনিয়াছি রণস্থল হ'ছে। 

অসীম হইবে শোক তষ, 
যোগাতার সনে তার করিলে তুলনা । 

অন্ত্রলেখা সম্মুখে দেখিলে ? 
বক্ষে অন্্রাঘাত 

দেবসেনা হোক পুত্র মম। 

কেশ যত পুত্র তত থাকিলে আমার-- 

শ্রেয়ঃ মুড়া এ হতে না বাঞ্চিতাম তা সবার ; 

ছেন বাঞ্ছিত মরণে, বাগিয়াছে মৃত্যা-ঘণ্ট। তার। 

'আাকম। স্মরি গুণগ্রাম তার-_ 

শোক-অজশ্র বরিষণ অধিক উচিত, 

সে শোক-সলিল আমি করিব প্রদান। 

বসি । শোক কিবা! আর, 
শোধি জীবনের ধার, গেছে চলি সুমঙ্গলে, 

করুণায় ঈশ্বর দিবেন স্থান। 

করিবারে অভিনব আনন্দ বিধান, 

ছের বীয় আগুয়ান। 



ম্যাকবেখ। ১২৭ 
স্ 

(মাকবেধেয কাটামুও লইয়া ম্যাকডফের প্রযেশ ) 

ম্যাক্ড | জয় জয় মহারাজ ! এবে রাজোশ্বর তূমি। 

ক্িলে। 

দকুম। 

দেখ দেখ,-_-রাজ্য-অপহারকের দ্বণিত মস্তক । 

গেছে দাসত্বের দিন__ন্থুদিন উদয়। 

রাজোর ভূষণ, 

বেষ্টিত অমাতাযগণে এবে তুমি 

যার! মনে মনে করিতেছে 

এ অভিবাদনে যোগদান, 

স।ধ মম, উচ্চ সমস্বরে, 

মম সনে করুন বন্দনা 

জয় জয় মহারাজ ! 

জয় জয় মহারাজ ! 
(ভেরীবাদন ) 

আম প্রতি যত গ্গেহ তোম! সবাকার, 

অচিরে করিব সেই খণ পরিশোধ; 

অসাত্য. কুটুষ্ব সবে, 

আজি হ'তে মহাপাত্র নামে হও খাত। 

: এই পদে অভিষিক্ত 

অগ্যাবধি হয় নাই এ প্রদেশে কেছ। 

বাকী এবে স্থাপন করিতে পুনঃ 

নির্বাসিত বন্ধুগণে_- 

সতর্ক ছৃষ্ঠের জাল হ'তে পলা'য়েছে যে লফলে। 

সে নরহস্তার,_আআর প্রেতিনী সহশ 

নি রাজীর তাহার 



ই এ স্ঞ। 

"১২৮ ম্যাক্ষেধ | 

যেই ছৃষ্ট, 
গুঁনি করিয়াছে নিম্ব করে আত্মনাশ, 

অনুচর এ দৌহার,আছে যে যথায়। 

আছে কার্ধা-_ 

আনিবারে সে লবারে বিচারের দ্বারে। 

রুপাময়ের কপায় 

অন্ঠ অন্ত কর্তবা লাধিব বিধিমত, 

যথাকালে যখাষোঁগা স্থানে। 

জনে জনে সবার নিকটে-- 

বন্ধ আমি কৃতল্ঞতা-পাণে-__ 

ধন্ঠবাদ দিই সবে করি নিমন্ত্রণ 

মম অভিষেক আমি কর দরশন। 

উঠ ইংবামী মযাকবেখে, এই গূততক্টে 1 

নীতখানি--মালকো বপ্গটভাল'এ গীত হই! থাফে। 




